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الملتقى الدولي الأول للغة العربية 

 __ المصنعة ٢٠٢٠ م/١٤٤٢هـ__

    دأبت شبكة المصنعة الثقافية ومنذ إنشائها 1432ه/2012م

على الإسهام في العمل الثقافي في السلطنة وخارجها منطلقة

من المبادئ الإنسانية والأخلاقية والفكرية التي أرساها المغفور له

بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد أدام الله أريج ذكراه في

أرواحنا فحرصت غاية الحرص في كل أنشطتها على الدعوة

للتسامح والحوار واحترام الآخر والتفكير النقدي على أساس من

العدالة الإنسانية الجامعة.  

  من هنا جاءت فكرة تنظيم الملتقى الدولي للغة العربية

بالمصنعة. وهو تظاهرة ثقافية إنسانية جامعة؛ (يسعى

منظموه أن يكون سنوًيا) تأتي احتفاًلا باليوم العالمي للغة العربية

والذي يصادف 18 ديسمبر كل عام. يسعى الملتقى لتحقيق عدة

أهداف من بينها زيادة الاهتمام باللغة العربية وبقية لغات البشر

الأخرى، وتسليط مزيد من الأضواء على ميراث الخليل بن أحمد

الفراهيدي الودامي، وخلق أواصر التفاعل والتعارف والانفتاح بين

مختلف ثقافات العالم من خلال عد اللغة وسيلة اتصال وتبليغ

وتفاعل بين البشر تتجاوز المعلومات والمعارف إلى القيم

والأخلاقيات. 

   والذي ينعقد في دورته الأولى (دورة الخليل بن أحمد

الفراهيدي الودامي)؛ يومي السبت والأحد 4و5 جمادى

الأولى1442ه الموافق19و20 ديسمبر م2020 وبتعاون بين

شبكة المصنعة الثقافية وصالون فاطمة العليانية الأدبي،

ويستهدف مختلف الشرائح الاجتماعية المعنية باللغة والتفاهم. 



الملتقى الدولي الأول للغة العربية 

__ المصنعة ٢٠٢٠ م/١٤٤٢هـ__

ويتضمن الملتقى في دورته الحالية عدة محاور يشارك فيها

نخبة من أبرز علماء اللغة والمفكرين والفلاسفة والمعنيين

باللغة العربية تجاوز عدد المئة ومن خمسين دولةمن كل

قارات العالم؛ والمحاور على التوالي:

-الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ 

-اللغة والقيم نحو عدالة إنسانية للشعب الفلسطيني؛

-واقع استعمال اللغة العربية؛ 

-شقيقات العربية؛ 

-تجارب إعلامية في خدمة اللغة العربية؛

-اللغة العربية وعلومها؛ 

-اللغة العربية وعلوم اللغة الحديثة؛

-اللغة العربية والترجمة

-العربية وعلوم الإنسان والمجتمع؛

-مشاريع معاصرة في خدمة اللغة العربية؛ 

-أصدقاء العربية؛ 

-عرب ولغات غير كبرى. 

 

ومن أجل تحقيق أهداف الملتقى ارتأت اللجنة المنظمة أن

تكون المحاور على شكل جلسات حوارية في كل جلسة خمسة

متحاورين ومدير اللقاء، ومدة الجلسة الحوارية ساعتين. 
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تنطلق أعمال الملتقى بحفل افتتاح يتضمن كلمة اللجنة

المنظمة بالإضافة إلى مجموعة كلمات لعدة علماء ومفكرين

من مختلف أنحاء العالم، وذلك الساعةالسادسة مساء بتوقيت

مسقط/الثانية بتوقيت جرينتش. 

   أما بقية الجلسات فستكون بين الساعة السابعة مساء بتوقيت

مسقط إلى الحادية عشرة/الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش

يومي السبت والأحد 4و5 جمادى الأولى الموافق 19 و20

ديسمبر القادمين؛ وسوف تبث على حسابات شبكة المصنعة

الثقافية وصالون فاطمة العليانية في مواقع التواصل

الاجتماعي؛ اليوتيوب والفيسبوك والتويتر والانستجرام.  

  وجدير بالذكر أن أعمال هذا الملتقى مهداة إلى المقام

الخالد لروح السلطان قابوس طيب الله ثراه والذي بذل الكثير

خلال سنوات حكمه الخمسين في خدمة اللغة العربية ومسألة

التقارب بين الناس وسعيه الدائم لعالم أكثر عدالة وأمن

واستقرار؛ ومما يذكر في هذا السياق موسوعة السلطان قابوس

للأسماء العربية؛ وكراسي السلطان قابوس لخدمة اللغة العربية

في عدة جامعات من أرقاها في العالم؛... وغيرها.

    في الختام تتقدم اللجنة المنظمة بخالص الشكر والتقدير

والامتنان لكل من أسهم في إنجاح فعاليات هذا الملتقى على

أمل اللقاء في العام القادم جمادى الأولى 1443ه/ ديسمبر

2021 بإذن الله.

                                                        اللجنة المنظمة
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الافتتاح 

أحمد الفلاحي 

كاتب ومستشار تربوي 

أحمد برقاوي 

أستاذ فلسفة بجامعة دمشق

بول هيك 

 حسن حنفي 

مفكر،فيلسوف وأكاديمي سابق 

أستاذ اللاهوت والدراسات الدينية

بجامعة جورج تاون

 سعيدة خاطر 

شاعرة وناقدة

شيخ أحمد كان

رئيس جمعية الاستقامة 

عطية السعدية

شبكة المصنعة الثقافية

وهب روميه 

عضو مجمع اللغة العربيةدمشق

ُعمان

مالي

ُعمان

سوريا / فلسطين

ُعمانأمريكا

سوريامصر
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 أسعد العوادي

 

خالد الجبر 

باحث وأكاديمي

علاوة كوسة 

كاتب وناقد و أكاديمي

 محمد المحروقي 

أكاديمي سابق

المحور الأول 

— الخليل بن أحمد الفراهيدي —

سعيد الزبيدي 

أستاذ لغة عربية بجامعة نزوى

أستاذ في النحو واللسانيات 

بجامعة ذي القار

سعيد الكيتاني 

عميد مساعد بالكلية الحديثة

يدير الجلسة :

العراق

العراق

العراق

عمان

عمان

الجزائر
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يدير الجلسة :

نيروز قرموط 

سهام أبو العمرين

 شفيق التلولي  

المحور الثاني  

—اللغة و القيم نحو عدالة إنسانية شاملة  للفلسطيني —

سعيد الطارشي

ناقدة وعميدة كلية التربية بغزة

فؤاد سليمان 

أديب وباحث وعضو المجلس 

الوطني الفلسطيني

كاتب ومترجم

أديبة ومترجمة وناشطة إجتماعية

عضو اتحاد الكتاب الفلسطيني

باحث في اللسانيات 

فلسطين

فلسطين

عمان

فلسطين

المغرب

س
جواد لؤي العقاد

كاتب وشاعر

مصر
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 أحمد تركي

عزيزة الطائي  الوسيلة السر كرار

يوسف المعمري 

محاضر بجامعة الشرقية

المحور الثالث 

— واقع استعمال اللغة العربية —

جميلة رحماني

أستاذة الأدب بكلية آداب وجدة

مدير عام مراكز تدريب الأئمة 

بوزارة الأوقاف مصر 

 عائشة الشامسي 

تدير الجلسة :

أستاذ مساعد بجامعة السودان 

للعلوم والتكنولوجيا

رئيس برنامج اللغة العربية والدراسات 

الإماراتية بكليات التقنية في العين والظفرة

محاضرة بكلية آداب جامعة 

السلطان قابوس

مصر

السودان

المغرب

الامارات

عمان

عمان
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يدير الجلسة :

عثمان السعدي

ستي نور

قسم اللغة العربية بروناي

 ماجدلينا كوبارك 

 عبدالوهاب بن زكريا

المحور الرابع 

— تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها —

فيكتور بيليتسكي  

كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة

العربية لغير الناطقين بها

نادية أبو العينين 
معلمة لغة عربية بجامعةجوته

بفرانكفورت 

أستاذة مساعدة بكلية الاستشراق

بجامعة وارسو

مدرس اللغة العربية بكلية الآداب 

بجامعة كارل
الجامعة الإسلامية العالمية

ن

عمان

بروناي

التشيك

ألمانيا

بولندا

ماليزيا
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يدير الجلسة :

 حامدكرهيلا  

مروان خالد عبدالرحمن الشامي 

إعلامي

هلال الهلالي 

إعلامي

المحور الخامس  

— تجارب إعلامية في خدمة اللغة العربية —

باحث وسفير سابق

محمد الشويع 

صانع محتوى إعلامي

استاذ الاتصال الجماهيري

بجامعة قطر

محمد النظاري 

صحفي

جزر القمر

اليمن

اليمن

اليمن

تركيا

عمان
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تدير الجلسة :

إشراقة مصطفى حامد

عزالدين البوشيخيبلال أورفلي

محمد الشحات 

محاضر بمعهد الواسط

المحور السادس 

— مشاريع معاصرة في خدمة اللغة العربية —

رحمة أحمد 

الجامعة العالمية الإسلامية

مستشارة الشباب بكلية فيينا

عبيد الشقصي

الجامعة الأمريكية بيروت 

الاتصال الجماهيري- جامعة السلطان 

قابوس - سابًقا 

المدير التنفيذي لمعجم الدوحة

 التاريخي للغة العربية 

النمسا

لبنان

ماليزيا

عمان

المغرب/قطر

مصر
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يدير الجلسة :

ابراهيم طلحة 

عبدالرحمن عبدالسلامبدري نجيب زبير

معن محمد 

معلم لغة عربية بجامعات تركيا

المحور السابع  

—  اللغة العربية وعلومها —

حميد المعمري 

وزارة التربية والتعليم 

محاضر بجامعة صنعاء 

كلية اللغات

فاطيمة الزهراء دحماني 

استاذ مساعد 

مصطفى عبدالفتاح العريبي

طالبة دكتوراه في النقد القديم

محاضر بكليةأحمد بن محمد العسكرية 

رئيس قسم اللغة العربية 
بأكاديمية الدراسات العليا

اليمن

ماليزيا

عمان

الجزائر

مصر

تركيا

تركيا
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يدير الجلسة :

 أميرة حاكم 

سعيد الغانمي جلال محمد آل رشيد

باحث ومترجم

فهد مسعد اللهيبي 

المحور الثامن  

—  اللغة العربية وعلوم اللغة الحديثة —

خليفة ياسين بن عربي

استاذ بكلية الآداب جامعة البحرين 

استاذة التواصل والحجاج 

بجامعة سعيدة

سعود الزدجالي 

خبير بوزارة التربية

استاذ بكلية التربية الأساسية 

أستاذ اللسانيات بجامعة الملك عبدالعزيز 

الجزائر

الكويت

البحرين

عمان

العراق

السعودية
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يدير الجلسة :

أنور مغيث 

خالد عزب 

مكتبة الاسكندرية

عمر النوفلي 

وزارة التربية والتعليم

عقيل المرعي 

جامعة سيينا الإيطالية

المحور التاسع  

—  اللغة العربية والعلوم الإنسانية و الإجتماعية —

سالم المنظري 

استاذ الفلسفة الحديثة

والمعاصرة بجامعة حلوان 

عبدالله الجسمي 

مستشار مجلة الثقافة العالمية

اختصاصي لغويات حاسوبية

مصر

مصر

عمان

عمان

سوريا

الكويت



الملتقى الدولي الأول للغة العربية 

__ المصنعة ٢٠٢٠ م/١٤٤٢هـ__

يدير الجلسة :

محمد الشحري 

وزارة التربية والتعليم 

علي بن أحمد الشحري

باحث

جانيت واتسون

أستاذة اللغات السامية بجامعة ليدز

مكية الكمزاري

معلمة لغة عربية

المحور العاشر  

—  شقيقات العربية —

هّمل البلوشي 

أكاديمي بجامعة السلطان قابوس

محمد المهري 

أستاذ اللغة العربية 

عمان

عمان

عمان

عمان

بريطانيا

عمان
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يدير الجلسة :

سالم المعمري 

وزارة التعليم العالي-سابًقا 

إسحاق العزري

جامعة السلطان قابوس

عامر العيسري

وزارة التربية والتعليم

سلطان الفارسي 

معهد نور مجان 

المحور الحادي عشر  

—  عمانيون واللغات غير الإنجليزية —

زاهر الغسيني

جامعة السلطان قابوس

إبراهيم البوسعيدي

جامعة السلطان قابوس

عمان

عمان

عمان

عمان

عمان

عمان
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يدير الجلسة :

أمينة الصنهاجية

شاعرة ومترجمة 

عبدالله الشاميجمال الدين عبدالجليل

استاذ الفقه والدراسات الإسلامية بكندا

محمد عابد يو بي

استاذ اللغة العربية بجامعة كاليكوت 

المحور الثاني عشر 

—  اللغة العربية والترجمة —

حسين نهابة 

مترجم ورئيس دار أبجد للترجمة

عبدالجبار بهير

رئيس المركزالأفعاني للإعلام والدراسات 

استاذ الفلسفة والفكر الإسلامي 
بجامعة لودفيغسبورغ

محمد هادي 

دار الرافدين

المغرب

تونس

العراق

أفغانستان

اليمن

الهند

العراق
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عبدالمجيب بسام 

الجامعة العالمية الإسلامية

عيسى البوسعيدي

مدرس علوم شرعية 

المحور الثالث عشر  

—  أصدقاء العربية —

أحمد الطيواني 

نائب مدير مدرسة الاستقامة 

إلياس أمحرار 

طالب دكتوراه 

أستريد بورلوند

طالب دكتوراه في العلوم السياسية

عباس محمد 

استاذ لغة عربيةبكلية فاروق-كيرلا 

جان دوست 

روائي ومترجم 

باتريس بورديور
معهد دراسات الأديان

بجامعة تورنتو

باولا كافارو 
استاذ لغة عربية بجامعة 

ريو دي جانيرو 

ب

ع

تنزانيا

فرنسا

بلجيكا

كندا

إيطاليا

الهند

أفغانستان

كينيا

البرازيل

دينيز شيفيليك

طالب دكتوراه

تركيا
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تابع المحور الثالث عشر  

—  أصدقاء العربية —

عمر آدم 

رئيس جمعية الاستقامة  

كيم هيونج جونج 

طالبة دكتوراه  

هانس جورج 

مهتم باللغة العربية

فيليب بنجامين 

جامعة ريو دي جانيرو

نعيم أحمد شيخ 
استاذ في معهد الفلسفة واللاهوت 

بلودوييجسبورج

فوزية 

طالبة دكتوراه

محمد منير الزمان
استاذ مشارك لغة عربية 

بجامعة راجشاهي

وسيلة سعايدية
مديرة معهد البحوث المغاربية

بوزارة الخارجية الفرنسية

غانا

كوريا

بنغلاديش

الصين

باكستان

ألمانيا

فرنسا البرازيل

ك

ف

ن

هـ
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المحور الرابع عشر والاخير  

—  عرب ولغات غير كبرى —

أحمد صلاح الدين 

مترجم

أنور إبراهيم 

مترجم

حسن عبادي 

مترجم قانوني  

محمود جرن 

استاذ بالجامعة الاردنية 

محمود عبدالغفار

نائب مدير المركز القومي للترجمة

غسان عبدالمجيد 

محاضر لغة عربيةبالجامعةالاسلامية 

حسين نهابة 
مترجم و مؤسس دار أبجد 

عمار النهاش 

فنان تشكيلي مقيمفي رومانيا 

هاتف جنابي 

محاضر في جامعة وارسو 

مصر/الروسية

مصر /الروسية

فلسطين/العبرية

العراق/الإسبانية

الأردن/ الإيطالية

سوريا /الأوردية

الأردن/الإيطالية

مصر/الكورية

العراق/ البولندية

م

حسن إلياس عبدالسلام

إمام مسجد ومعلم لغة عربية

جنوب افريقيا/الصومالية



الملتقى الدولي الأول للغة العربية 

__ المصنعة ٢٠٢٠ م/١٤٤٢هـ__

__ في الختام __

 تتقدم اللجنة المنظمة 

للملتقى الدولي الأول للغة العربية المصنعة 

ـ1442هـ/2020م  

بخالص الامتنان والمودة والعرفان لكل من أسهم

وأسهمت في نجاح أعمال الملتقى 

على أمل اللقاء بكم في الملتقى في نسخته الثانية

1443هـ/2021م


