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 اون مع:عابلت   تنظمه:          :

 أدهم حممد على محويةد.    :  الباحثسعادة  
 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
 :بعنوان   اللغة العربية وآداهبا سيعقده قسم  للغة العربّية وآداهبا الذي  بعيسعدين أن أحيط سيادتكم علًما أبن جلنة حتكيم املؤمتر العاملي السا

  "اللسانيات واألدبيات بني اإلبداعية والنقدالنتاج العلمي يف "

 قد قبلت حبثكم املعنون بـ :
 تعليمية النحو العريب من منظور اللسانيات اإلدراكية مقاربة نظرية       

 
 مجادى األوىل 8-7 املوافق  . م2020ديسمرب 22-23من إلقاء هذا البحث و ملشاركة يف أعمال املؤمتر راجية منكم ا

ؤمتر  فضيلتكم بتفاصيل املؤمتر إذا اقرتب موعده إبذن هللا عرب موقع امل يد زو تسيتم ، Zoomعرب تطبيق  هـ 1442
https://www.iium.edu.my/icall/ واإلمييل ،. 

 

       ولسيادتكم خالص الشكر والتقدير،
رئيس املؤمتر                           

حممد إخوان بن عبد هللاالدكتور    

https://www.iium.edu.my/icall/
https://www.iium.edu.my/icall/
https://www.iium.edu.my/icall/
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 ةيكاردإلا تايناسللا روظنم نم يبرعلا وحنلا ةيميلعت
 ةيرظن ةبراقم

The Teaching of Arabic Grammar from the Aspect of the Cognitive Linguistics 
A Theoretical Approach 

 

 *ةيومح يلع دمحم مهدأ

 ثحبلا صَّخلُم
 ةيلمعلا وه اهثحب روحم نأ كلذ ؛ةصاخب تاغللا ةيميلعتو ،ةماعب ميلعتل@ اهروهظ ذنم تايناسللا تَّمتها

 ت[رظنلا نمو ،ةغللا باستكا ةلأسم يف ةزيمتم ةيرظن اهل الإ ةيناسل ةسردم نم امو ،ةيمُّلعتلا ةيميلعتلا

 اهلِّكشُت يتلا ةيناسنإلا ةربخلا نع لصفنت ال ةغللا نأ نم قلطنت يتلا ُةيكاردإلا ُتايناسللا ةثيدحلا ةيناسللا

 ال يتلا ا{ادحوو اهقيبطتب ةيزمر ةغللا نإ يأ ؛ميهافملا ِغْوَصو ءايشألا كاردإ ةقيرط يف رِّثؤُتو ةبرجتلا

 ةيديلوتلاو ةيفيظولاو ةيوينبلاك ةقباسلا ةيناسللا ت[رظنلا هيلع تجرد ام ىلع - اهنيب لصفلا نكُمي

 يلالدلا اåُومضم ًالثم ةيوحنلا ةدحوللف ،اáاستكا وأ ،تاغللا نم ٍةغل ليلحت قايس يف - ةيليوحتلا

 نع فشكلا ىلإ يعسلا يف يوحنلا ةمهم لثمتتو ،ةيزمر ةينب اهعم ليحتست يتلا ةيروصتلا اهتينبو

 فدهي ؛هيلعو ،اáاستكاو ةغللا ميلعت يف اهفيظوتو ،ةيزمرلا ىنبلا فلتخم نيب زييمتل@ حمست يتلا سسألا

 تايناسللا تاجرخم فِّظوُت ةيرظن ةبراقم ميدقت ىلإ ؛يليلحت يفصو جهنم لالخ نم ثحبلا اذه

 يبرعلا يوحنلا ثارتلا يف نأ ِةيضرف ِةحص نم دكأتلا نع ةوالع ،يبرعلا وحنلا ةيميلعت يف ةيكاردإلا

 .ةيديلقتلا ةيميلعتلا ةيلمعلا ءانثأ يف أطخلاو باوصلا ريياعمب ُةيانعلا اهتلفغأ ةيكاردإ حمالم
 .ميلعتلا ،تايكاردإلا ،تايناسللا ،وحنلا ،ةيبرعلا :ةيحاتفم تاملك

 

 

 
 .adhamawiya@iium.edu.my ،@زيلام ةيملاعلا ةيمالسإلا ةعماجلا ،ةيبرتلا ةيلك ،تاغللا ميلعت مسق يف دعاسم ذاتسأ *



 2020 وآداهبا )عرب اإلنرتنيت( املؤمتر العاملي السابع للغة العربية

 تفاصيل الربانمج
 

 األربعاء()يوم الثالاثء و   2020ديسمرب   23-22  :اليوم  /التاريخ

 بتوقيت ماليزاي  مساء 6  –صباحا    8،45  الوقت        :

 (ZOOM)زووم    املنصة        :
 

 املؤمتر  فعاليات الوقت األول  اليوم

 يوم الثالاثء 
 2020ديسمرب  22

9-10،40 
 صباحا
 

 حفلة االفتتاح 
 عبد الرمحن  خزيري  لأ. م. د. أكم:  رئيس اجللسة -
 : د. حممد أنور أمحدقراءة الدعاء -
 عبد هللا  ن د. حممد إخوا:  املؤمتر  مدير  كلمة -
 : أ. د. عاصم شحادةرئيس القسم  كلمة -
 ن األكادميية والعالقات العامليةانئب مدير اجلامعة للشؤو   –أ. د. أمحد فارس إمساعيل  كلمة االفتتاح:  -

 ستاذ الدكتور نصر الدين إبراهيم أمحد حسني: األ1ة  احملاضرة الرئيس -

 قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي     
 الشعري  النص  وحتليل  نقد  ضوء  يف اجلرجاين  القاهر  عبد   اإلمام  نظريةعنوان احملاضرة:       

KIRKHS YouTube Channel 
https://www.youtube.com/channel/UCCYqjOUgVli_oRYA8KzYxRQ  
Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

https://www.youtube.com/channel/UCCYqjOUgVli_oRYA8KzYxRQ
https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09


 (قاعة أيب حيان )
 قاعة أيب حيان: ظهرا 11-1

  1اجللسة  
 رئيس اجللسة: د. توفيق إمساعيل

 قاعة الشافعي: 

  2اجللسة  
 : أ. م. د. عبد الوهاب زكرايرئيس اجللسة

 الغداءتناول  صالة الظهر و  ظهرا 1-2

2-  2،45 
 ظهرا

 بوراويعادل   ستاذاأل  :2ة  احملاضرة الرئيس
 يةلمعخلارج والكراسي الاب  اللغة العربيةر املدير العام ملراكز  مستشا

 رؤية اإليسيسكو وتوجهاهتا وجهودها يف جمال دعم اللغة العربية ونشرها يف الدول الناطقة بلغات أخرىعنوان احملاضرة:  
  بدري جنيب زبري  د.أ. م.  رئيس اجللسة:  

Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332  
Passcode: 493856 

 حيان(قاعة أيب )

 حيان: قاعة أيب  مساء  3-5

  3اجللسة  
 : أ. م. د. صويف مانرئيس اجللسة

 قاعة الشافعي: 

  4اجللسة  
 : د. حممد أنور أمحدرئيس اجللسة

 
 
 
 
 

https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09


 املؤمتر  فعاليات الوقت الثاين  اليوم

 يوم األربعاء
 2020ديسمرب  23

8،45-
10،45 

 صباحا  

 حيان: اعة أيب ق
  5اجللسة  

 : د. معهد خمتاررئيس اجللسة

 قاعة الشافعي: 
  6اجللسة  

 : أ. م. د. حسلينا حسنرئيس اجللسة
 حيان: اعة أيب ق ظهرا 11-1

  7اجللسة  
 : د. رضوى أبو بكررئيس اجللسة

 قاعة الشافعي: 
  8اجللسة  

 عبد احلليم صاحل: د.  رئيس اجللسة
 الغداءتناول  صالة الظهر و  ظهرا 1-2
2-  2،45 

 ظهرا
 : أ. د. حممد أمحد القضاة3ة  احملاضرة الرئيس

 عميد كلية اآلداب، اجلامعة األردنية                      
 عاصم شحادة عليد.    .: أرئيس اجللسة

Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

 حيان(قاعة أيب )

 حيان: اعة أيب ق مساء  3-5
  9اجللسة  

 : أ. م. د. ايسر إمساعيلرئيس اجللسة

 قاعة الشافعي: 
  10اجللسة  

 : د. جنية حسني التهاميرئيس اجللسة
  حفلة االختتام مساء  5-6

 عبد الرمحن  يريز خ  لد. أكمأ. م.  :  رئيس اجللسة -
 الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العلمية ماليزاي  معارفعميد كلية    -شكران عبد الرمحن أ. د.  :  االختتام  كلمة -
 مدير املؤمتر  - د. حممد إخوان عبد هللا:  قراءة توصيات املؤمتر -

https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09


 إمساعيلد. توفيق  :  قراءة الدعاء -
KIRKHS YouTube Channel 
https://www.youtube.com/channel/UCCYqjOUgVli_oRYA8KzYxRQ  
Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

 (اعة أيب حيان )ق
  

https://www.youtube.com/channel/UCCYqjOUgVli_oRYA8KzYxRQ
https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09


 اجللسات املتوازية
 1اجللسة  

 2020ديسمرب    22يوم الثالاثء  
 بتوقيت ماليزاي  ظهرا  1  –  11

 قاعة أيب حيان
 توفيق إمساعيل: د.  رئيس اجللسة

 
 
Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

 
 عنوان البحث  الباحثون   الرقم 
 أقونق يوسف  1

 نور أزلينا عبد هللا   د.
 أخطاء شائعة يف استخدام املذكر واملؤنث لدى دارسي اللغة العربية من املاليويني يف اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي 

2 Pan Shi Tong دراسة حتليلية بالغية : أسلوب القصر بطريق تقدمي ما حقه التأخري يف سورة األعراف 
 أمني بن عزمان  3

 فخري ذواهلادي بن عبد الرحيمحممد 
 حممد زهري بن حممد 

 يف كتاب سنن أيب داود أمنوذجا   "استفعل"األفعال الثالثية املزيدة يف املصادر العربية: دراسة حتليلية لصيغة 

 دراسة حتليلية صوتية داللية  :العربية املقرتضة يف لغة قومية هوي الصينية األلفاظ  Wang Tao  وانغ توا 4
 املفهوم واألسباب واملوانع : اإلمالة من منظور النحو  بن عزمان   أمني 5
 سجود عمر بين ايسني  6

 عاصم شحاته علي  أ. د. 
 وأثرها يف تشكيل الوعي اجلمعي االجتماعي   لغة اإلعالم

 األفضلية: مثٌل من املفعول به الرتكيب النحوّي العريّب املخاِلف للقاعدة يف ضوء املتبّقي ونظرية  حمّمد نيزوان بن موسلينغ  7
 حممد إخوان بن عبد هللا   د. 8

 لبىن شكيل مري 
 التطور الداليل يف األلفاظ املاليوية واألردية املقرتضة من العربية: دراسة حتليلية مقارنة 

 
 
 

https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09


 2اجللسة  
 2020ديسمرب    22يوم الثالاثء  

 ظهرا  1  –  11
 الشافعيقاعة  

 الوهاب زكرايد. عبد أ. م.  :  رئيس اجللسة

 
 
Link: 
https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09  
Meeting ID: 952 1532 5759 
Passcode: 095027 

 
 البحث عنوان  الباحثون   الرقم 
 لينا ماليين بنت مت انيف  د.   1

 قمرول شكري بن مت تيه أ. د. 
 لدى الطلبة يف كلية السلطان إمساعيل برتا اإلسالمية العاملية  سرتاتيجية تعلم اللغة العربية إاستخدام  

 عبدالرمحن بن شيك أ. م. د.  2
 الدين  رزانة جعفر نصر

 ا كالوريوس جبامعة إندونيسيسرتاتيجيات تعلم القواعد النحوية لدى طلبة البإ
 

   جيهان خالدة بنت حمفوظ 3
 عبداحلليم بن صاحل د. 

 لدى أطفال الروضة    إسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية بواسطة الِغناء
 

 حنان صاحل  4
 منال بنت جوسوه 

 األلعاب اللغوية الـمحوسبة: مفاهيم وانعكاسات يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية 

 حممد عثمان 5
 أ. م. د. عبد احلليم حممد 

 التحقيق يف مدى تطبيق الطريقة احلوارية يف تدريس اللغة العربية بكليات الرتبية النيجريية 

 أمحد حممد عطوف الديرشوي   6
 د. عبد الوهاب زكراي أ. م. 

 احلروف العربية الصعبة يف النطق للطلبة الناطقني بغريها 

 سوفاراي فارس أزوان بن أمات  7
 أبوبكر  بنت  رضوى د.  

 العالقة بني القلق اللغوي ومهارة الكالم، والطرق للتغلب عليه ابستخدام التكنولوجيات احلديثة 

 عبدالرمحن بن شيك أ. م. د.  8
 ري إبراهيم

 ألفاظ القرآن الكرمي املقرتضة يف اللغة املاليوية: دراسة حتليلة يف اجلزء الثالثني 

 

https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09


 3اجللسة  
 2020ديسمرب    22الثالاثء  يوم  

 مساء  5  –  3
 أيب حيانقاعة  

 أ. م. د. صويف مانرئيس اجللسة:    

 
 
Link: 
https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

 
 عنوان البحث  الباحثون   الرقم 
 إمياك عبد املبارك   1

 توفيق بن إمساعيل د.  
 أ. م. د. حممد صربي بن شهرير 

 تصنيف بلوم املعدل لألهداف املعرفية وفق رحلة الثانوية العليا إبندونيسيا  يف املاللغة العربية امتحاانت يف أسئلة ستوايت املعرفية امل

   ميمنة بنت مسسوريد.   2
 عبداحلليم بن صاحل د. 

   "عمر وهنا" َو "سعود وسارة" أمنوذجني :  القيم األخالقية يف الرسوم املتحركة لألطفال جتليات 

 د. أشواق بنت حممد صاحل كنايل  3
 نوال بنت عبدهللا 

 19-حتدايت التعليم الرقمي للغة العربية للناطقني بغريها يف ظل كوفيد
 

 نذير حممد بين عطا  4
 د. سوزاان سليمان 

 اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية يف ظل جائحة كوروان من وجهة نظر املعلمني حتدايت تقييم تعلم 

 ِعلي شفاف أماين  حممد زين  5
 نئ حنان مصطفىأ. م. د. 

 حتليل احلاجات إىل اللُّعب اللغوية يف تعلم البالغة العربية 
   

 حممد لقمان احلكيم حممد نور  6
 أ. م. د. حممد فهام حممد غالب 

 حممد عكاشة حممد يوسف  
 نور فرحاان عبد العزيز 

تصريف األفعال العربية ابستخدام برانمج الواقع املعزز مبركز الدراسات األساسية يف   اتحتليل حاجات الدارسني يف تعلم مهار 
 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي 

 

 سايين أوغ داميت  أ. م. د.  7
 عبد الرزاق أبو جيك  د.

 تعلم اللغة العربية بواسطة أمنوذج التدريبات األساسية للغة العربية على أساس الكلمات املاليوية املقرتضة 

https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09


 مد رفادي يوسف مببغ حمد.  
 انصر مينصر  8

 عبد احلليم حممد أ. م. د. 
 عبد الرؤوف حسن أ. م. د. 

 وان حممد بن وان سولنغ د.  

 يني  و التعليمية حلل صعوبة فهم الدروس العربية لدى املتعلمني اهلوس توظيف األلفاظ العربية املقرتضة يف الربامج 

 
  



 4اجللسة  
 2020ديسمرب    22يوم الثالاثء  

 مساء  5  –  3
 الشافعيقاعة  

 حممد أنور بن أمحد: د. رئيس اجللسة

 
 
Link: 
https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09  
Meeting ID: 952 1532 5759 
Passcode: 095027 

 
 عنوان البحث  الباحثون   الرقم 
 كمارا حمّمد موسى  1

 د. نصر الّدين إبراهيم أمحد حسنيأ. 
 دراسة وصفّية حتليلّية   – أبعاد الّشعر الوطيّن عند الّشاعر الغييّن حمّمد األمني جايب 

2 Bai Hai  أسلوب التشبيه يف طلب العلم من ديوان اإلمام الشافعي 
 حممد توفيق بن عبد الطالب  3

  مامينج  فابية حاجد.  
 املاليزي عبد هللا حسني يف األدب اإلسالميإسهامات األديب الوطين 

4 Fuyuan Sun   دراسة بالغية حتليلية : البقرة  ةيف سور  لألمر األغراض البالغية 
 الدين إبراهيم أمحد حسني أ. د. نصر  5

 موسى سعيد طه 
 اإلمام عبد القاهر اجلرجاين: حياته ومؤلفاته  

 عفيفة تؤلوبوك  6
 حممد أنور بن أمحدد.  

 البعد االجتماعي يف قصص خمتارة من "العربات" للمنفلوطي 

 د. عبد احلليم سامي  7
 سفينة بنت عبد اهلادي 

 الرؤية اإلسالمية يف الرواية التارخيية عند علي أمحد ابكثري وجرجي زيدان

 فرح هامن بنت حممد عيسى  8
 حممد أنور بن أمحدد.  

 القاسية" لكامل كيالين: دراسة حتليلّية نفسّية الّشخصّيات يف قّصة قصرية "األمرية 

  

https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09


 5اجللسة  
 2020ديسمرب    23  ربعاءيوم األ
 صباحا   10،45  –  8،45
 أيب حيانقاعة  

 معهد خمتار: د. رئيس اجللسة

 
 

Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

 
 عنوان البحث  الباحثون   الرقم 
1 Dr . Mijichao عمرو بن كلثوم  معلقة  يف  ية ئ اجلز  الصورة 
 بنت حممد فوزي  مرزا فرزاان  2

 د. نورسفرية لوبيس سفيان 
 القضااي املوضوعية يف رواية "ساق البامبو" لسعود السنعوسي: دراسة حتليلية 

 احلليم بن صاحل   عبد د. 3
 ابن حذيفة محكا 

 حسني احلبشيللحبيب علّي بن حممد بن   املديح النبوي يف "مسط الدرر"

 جنية حسني حممد التهامي   د. 4
 هريو عبد الكرمي حممد أمني 

 النور والظالم يف شعر انزك املالئكة 

 إسحاق عبد السالم  5
 د. حممد أنور بن أمحد

 تشّكالت الّصورة الفنّية يف أشعار أمحد أابجى: صورة التشبيه والكناية أمنوذجا 

 سعيد بن هديب بن اثين الوهيب  6
 احلليم بن صاحل  عبدد. 

 ( اإلبداع   - االزدهار  -النشأة  - )اإلرهاصات التجريبية   يخر حركة نشاط املسرح العماين عرب التا 

 نور اإلميان بنت حممد أنوار كمال  7
 نورسفرية لوبيس سفيان د.  

 صورة البطولة يف أشعار الغزوات النبوية عند كعب بن مالك 

 حممد حفيز بن حممد شريف 8
 نصر الدين إبراهيم أمحد حسني  أ. د. 

   ظاهرة التكرار ودالالهتا يف قصائد شوقي الوطنية 

 
 

 
 
 

https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09


 6  اجللسة
 2020ديسمرب    23  ربعاءيوم األ
 صباحا   10،45  –  8،45
 الشافعيقاعة  

 حسلينا حسند.  أ. م.  :  رئيس اجللسة

 
 
Link: https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09  
Meeting ID: 952 1532 5759 
Passcode: 095027 

 
 عنوان البحث  الباحثون   الرقم 
 حممد نور عارف عزرائي بن  1

 حممد ذاهن بن حممد يوسف 
 حنفي بن دوله  أ. د. 

 النحو القرآين لدى القدماء واحملدثني: تطوراته وفعاليات تطبيقاته 

 نورحان محسيحممد  2
 وان عدانن  شاكر حممد وان 

 أمهية "أصل احلديث اللغوي" لدى ابن هشام يف االستشهاد النحوي وتطبيقاته 

 مقاربة نظرية : يمية النحو العريب من منظور اللسانيات اإلدراكيةتعل  أدهم حممد علي محوية د.   3

 انصرة إمساعيل  4
 ايسر بن إمساعيل أ. م. د. 

 تقدمي املفعول به على الفاعل وحذفه يف كتاب رايض الصاحلني 

 واالستسقاء والتطوع أمنوذجا( دالالت األفعال الثالثية املزيدة يف كتاب سنن أيب داود )كتاب الطهارة  أمني بن عزمان  5
 رجا نور حنيسة بنت رجا سليمان  6

 د. حممد إخوان بن عبد هللا 
 والسياق عند النحاة العرب بني القدامى واحملدثني   ،والقرائن   ،واجلهة   ،داللة األفعال ابعتبار الزمن 

7 Matianping 
 عاصم شحادة علي أ. د. 

 مشس اجلميل يوب د. أ. 

 احلياة االجتماعية أمنوذجا : االجتماعي وآاثره يف تعليم  العربية  للناطقني ابلصينيةعلم  اللغة 

 نوراألفرينا بنت نورومي  8
 حنفي دوله احلاج  أ. د. 

 جامع الرتمذي: ابب الطهارة أمنوذجايف   ة واردوأحكامه ال ف يف الفعل الثالثي املضعّ دراسة يف أنواع اإلدغام  

  
 

https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09


 7اجللسة  
 2020ديسمرب    23  ربعاءيوم األ

 ظهرا  1  –  11
 أيب حيانقاعة  

 أبو بكر  رضوى: د.  رئيس اجللسة

 
 
Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

 
 عنوان البحث  الباحثون   الرقم 
 إرحيم أمل يونس حممد  1

 نصر الدين إبراهيم حسنيأ. د. 
 مراجعة لكتاب "أزمة التعليم املعاصر وحلوهلا اإلسالمية" للدكتور زغلول النجار 

   
 عاصم شحادة علي أ. د.  2

 حممد عبد الرمحن إبراهيم د.  
 ربيعة الفاطمة الزهراء بنت رشيد 

 طلبة اجلامعات منط التواصل بني احملاضرين والدافع الداخلي واخلارجي لدى 
 

 حممد  توفيق  إمساعيل 3
 دوله   حنفي أ. د. 

 تقوميية   وصفية  دراسة: العراق الكوردستانية ابلوالية   املقرر اإلعدادي الثاين للصف العربية  اللغة  كتاب

 حممد  الصديق  أمحد صديق  4
 غالب  حممد  حممد فهام. د م. أ. 
 بكر  أبو  رضوى .  د

  طلبة   على  جتريبية  دراسة:  القراءة  يف  املعريف  وراء  ما  التفكري  مهارات  تعليم  يف   ودورمها  املفاهيمية  واخلريطة  التباديل  التدريس   اسرتاتيجيتا
 مباليزاي  العاملية  اإلسالمية اجلامعة 

 العزيز  عبد  فرحانة  نور 5
 نور عائدة بنت يعقوب 

 بينانج  العاملية  التكنولوجية  اإلسالمية الكلية  حماضري  لدى(  TPACK) التدريس  أصول  علم  مبحتوى املعرفة 

 هللا  عبد نورأزلينا  د. 6
 دوله   حنفي أ. د. 

 أمنوذجا " املاليزية اجلامعات  يف  للدارسني  تقابلية  ولغوية  معجمية دراسات " كتاب :  العصرية املعجمية األطر  حنو

 سامية بنت حممد بن زاهر البحري  7
 غالب حممد حممد فهام د.  أ. م.

 عاصم شحادة علي أ. د. 

 مقرتح لتصميم وحدة دراسية حاسوبية لتعليم مهارات االستماع يف اللغة العربية لغري الناطقني هبا 

https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09


 أ. م. د. صويف مان األمة  8
 سورايان إمساعيل 

 املاليزية  إكساب الرتاكيب املتداولة املدروسة يف املواقف املدرسية الثانوية 

 

  



 

 8اجللسة  
 2020ديسمرب    23  ربعاءيوم األ

 ظهرا  1  –  11
 الشافعيقاعة    
 د. عبد احلليم صاحلرئيس اجللسة:    

 
Link: https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09  
Meeting ID: 952 1532 5759 
Passcode: 095027 

 
 عنوان البحث  الباحثون   الرقم 
 جنوى حناين بنت أمحد رازي 1

 د. نورسفرية لوبيس سفيان 
 علم العروض ومشكالت تعلمه لدى طلبة اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي 

 نورلينا عبدالصمد برهان الدين  2
 حممد أنور بن أمحدد.  

 : دراسة حتليلية نقدية يوتوبيا ألمحد خالد توفيق قراءة يف رواية 

 أمساء بنت حممد يوسف   3
 أ. د. نصر الدين إبراهيم أمحد حسني

 حجازي  ري مسللدكتور مناهج النقد األديب املعاصر مع ملحق قاموس املصطلحات األدبية  مدخل إىل  

 أيدا حيايت بنت حممد سندي  4
 أ. د. نصر الدين إبراهيم أمحد حسني

   مراجعة كتاب "النقد األديب أصوله ومناهجه" لسيد قطب

 أمني  هريو عبد الكرمي حممد  5
  أ. د. نصر الدين إبراهيم أمحد حسني 

 النور والظالم يف التصور اإلسالمي مفهوم 

 سييت سلمى بنت وحيد الدين  6
 وان أزورا وان أمحد 

 احلجاجية وظيفة التصوير الفين يف اآلايت القرآنية 

 د. نئ حممد سيف العزيزي بن نئ عبدهللا 7
 ربيعة العاطرة بنت حممد عيسى 

 ممارسات تثبيت حفظ القرآن الكرمي لدى احلفاظ يف املرحلة اجلامعية ماليزاي وعالقتها بفهم اآلايت القرآنية واستيعاب اللغة العربية 

  

https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09


 9اجللسة  
 2020ديسمرب    23  ربعاءيوم األ

 مساء  5  –  3
  أيب حيانقاعة  

 د. ايسر بن إسـماعيل: أ. م.  رئيس اجللسة

 
 
Link: https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09  
Meeting ID: 983 7034 2332 
Passcode: 493856 

 
 عنوان البحث  الباحثون   الرقم 
للشيخ صديق حسن خان القنوجي رمحه هللا    الدالالت اللغوية وأثرها يف التفسري من خالل كتاب "فتح البيان يف مقاصد القرآن" د.سيد آصف حممود  1

 )دراسة حتليلية مناذجية( 
 توظيف معايري القصدية واملقبولية واملوقفية عند روبرت دي بوجراند يف آايت خمتارة ملفهوم الصرب  سعاد بنت سعيد بن علي الدغيشية   د. 2
   د. رجب دومة 3

 حنفي دولة  أ. د. 
 سيبويه ومعجم اتج العروس دراسة مقارنة بني كتاب :  عالقة وزن اسم الفاعل الثالثي اجملرد بضبط وزن مصدر الفعل الثالثي اجملرد 

 أمحد تيجان أمحد صالح  4
   د. ايسر بن إسـماعيل أ. م. 

 مظاهر العدول يف اخلطاب القرآين: دراسة يف أسلوب القرآن الكرمي 

 موسى  أمحد   حممود 5
 دوله   أ. د. حنفي

 وتطبيقاهتا  احلديثة  الداللية للنظرايت  املتنوعة  االجتاهات

 إسرتاتيجيات تدريس مهارة الكتابة يف تعّلم العربية كلغة اثنية:كلّيات املبادئ واإلجراءات  ماضي عمرو عبد اهلادي السيد   6
 بني اإلبداع والنقد املدرسة التوليدية التحويلية  د. هيام املعمريّ  7
 معجم اخلطاب الديين يف شعر أيب مسلم البهالين  أمحد بن انصر بن حبيب الرباشدي   8

 

  

https://iium.zoom.us/j/98370342332?pwd=dkR3TjgyZW9Cb2c4OUFkM3ljb2ZWQT09


 10اجللسة  
 2020ديسمرب    23  ربعاءاأليوم  

 مساء  5  –  3
 الشافعيقاعة  

 جنية حسني التهامي: د.  رئيس اجللسة

 
 
Link: 
https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09  
Meeting ID: 952 1532 5759 
Passcode: 095027 

 
 عنوان البحث  الباحثون   الرقم 
 أمنوذًجا  رواية "أرض هللا" :  أثر الّسمات املكانية يف تشكيل الشخصية الروائية  إرحيم أمل يونس حممد  1
 قراءة نقدية نسوية يف جمموعة )هناك رجل( ألمرية علي عامر  د.حنان غازي املطريي  2
 بدر بن مجعة بن سويلم الغنامي   3

 د. عبداحلليم بن صاحل 
 العمانيني  مفهوم اآلخر يف رحالت سالطني زجنبار 

 أمني بن عزمان  4
 عبد احلليم بن صاحل  د.

 قضااي يف إعجاز ترمجة القرآن الكرمي

 عبد اهلادي عبد الرحيم 5
 خري األكرب بن خالب  

 نور حظلنا بنت حممد نور حظلي 
 حممد فرحان بن مت عيسى

 مسامهة علم اللغة اجلنائي يف قبض اجملرمني: دراسة استكشافية 

 عبد احلميد حممد برهان  6
   زيري بن عبد الرمحنخأكمل أ. م. د. 

 مفهوم اخلطأ الرتمجي: ترمجة الشيخ والبحر منوذجا 

 عديل حاج يعقوب أ. م. د.  7
 حافظ فضلي 

 هو التأويل؟  هل اهلرمينوطيقي

عر الفلسطيين املعاصر   :التناص  مرمي خملص حيىي برزق  8  مفهومه وأشكاله وجتلياته يف الشِّ

 

https://iium.zoom.us/j/95215325759?pwd=cEdqTnZnb05HR2RJc0VwS0N2VTFidz09

