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اللغة العربية أمانة قومية وضرورة عالمية

المؤتمر الدولي٢٢ آذار/مارس  ٢٠٢١

معالي األمين العام لجامعة الدول العربية
السيد أحمد أبو الغيط

معالي األمين العام التحاد الجامعات العربية
أ.د. عمرو عزت سالمة

األمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية
 أ.د. خميسي حميدي - رئيس المؤتمر

تحت رعاية

للتسجيل:

معالي األمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط ومعالي األمين العام التحاد 
الجامعات العربية األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمة، وبمناسبة ذكرى تأسيس جامعة الدول 
ا عن  العربية،  ينظم اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية مؤتمًرا دولي�
بعد بعنوان: " اللغة العربية أمانة قومية وضرورة عالمية " يشارك فيه نخبة مميزة من رؤساء 

كز تطويرها عبر الوطن العربي. مجامع اللغة العربية ورؤساء مجالس اللغة العربية ومرا
 

العلمي  والمجلس  سالمة  عزت  عمرو  أ.د  العربية  الجامعات  التحاد  العام  األمين  يتشرف 
للمؤتمر بدعوتكم لحضور المؤتمر، والذي سينعقد في العاصمة األردنية عمان بتاريخ ٢٢ مارس 
غرينيتش. يسعدنا  بتوقيت  التاسعة  بتوقيت عمان،  الحادية عشرة صباًحا  الساعة  في   ٢٠٢١

وجودكم في هذا المؤتمر الهام.

سيتم منح شهادة للمشاركين

اضغط هنا

https://zoom.us/meeting/register/tJYpdeCvrToiHtKV6to2i1SLG_w0i1zL4wfQ
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إشكالية المؤتمر

اللغة العربية لغة عالمية تحتل المركز الرابع عالميا من حيث عدد الناطقين بها كلغة " أم " إذ يتكلم 
كبر لغة من حيث عدد المتكلمين بها؛ إذ يجري الحديث بها في  بها نحو ٥٨٨ مليون إنسان، وهي ثاني أ
٦٠ دولة من بينها ٢٢ دولة عضوا في جامعة الدول العربية. إال أن هذه اللغة ما زالت تسعى جاهدة 
لشق طريقها لنشر ثقافتها، وتعزيز مكانتها وهويتها، وإثبات وجودها على الساحة العالمية، في عالم 
يعيش قفزة هائلة في مجال التقنيات الحديثة، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء االصطناعي، ووسائل 
التواصل المتعددة. وفي ظل هذه التطورات المذهلة يرى اتحاد الجامعات العربية أن هذه اللغة التي 
تحمل وراءها تاريخا حضاريا وثقافيا ودينيا وعلميا اليمكن تجاهله، بات حتميا عليها أن تحتل مكانتها 
وعامة  محكمة  استراتيجية  لها  توضع  وأن  وانتشارا،  استعماال  العالم،  لغات  بين  من  لها  المؤهلة 
والمال  االقتصاد  وعالم  البحث،  كز  ومرا الجامعات  في  وتدريس  علم  كلغة  واستعمالها  لنشرها 
واألعمال، مع التنبيه على المعوقات التي تحول دون انتشارها داخليا في إطارها اإلقليمي الطبيعي، 

وخارجيا من حيث قدرتها على التنافس الدولي مع لغات العالم األخرى.



أ.د/ صالح فضل
رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة

أ.د/ صالح بلعيد
رئيس المجلس األعلى للغة العربية في الجزائر

أ.د/ محمد السعودي
األمين العام لمجمع اللغة العربية األردني

أ.د/ محمود السيد
نائب رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق

أ.د/ محمد الحمالوي
األمين العام للجمعية المصرية لتعريب العلوم

أ.د/ محمود صالح
األمين العام لمركز الملك عبد هللا الدولي

 لخدمة اللغة العربية

اللغة العربية أمانة قومية وضرورة عالمية
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أ.د/ محمد المستغانمي
األمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة



اللغة العربية أمانة قومية وضرورة عالمية

المؤتمر الدولي٢٢ آذار/مارس  ٢٠٢١

أ.د/ عبد الفتاح الحجمري
مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط

أ.د/ الشريف مريبعي
المدير العام للهيئة العليا لمشروع

 الذخيرة العربية

أ.د/ سعاد عبد الوهاب
عميدة كلية اآلداب في جامعة الكويت

أ.د/ محمد القضاة
عميد كلية اآلداب في الجامعة األردنية

أ.د/ خالد بني دومي
عضو اللجنة التنفيذية لجمعية كليات اآلداب

 في اتحاد الجامعات العربية

أ.د/ وافي حاج ماجد
نائب عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

في الجامعة العالمية في بيروت

أ.د/ عبد الرؤوف زهدي
األمين العام لمؤسسة التنال العربي
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الجلسة االفتتاحية ١١:٠٠ بتوقيت عمان - األردن (٩:٠٠ بتوقيت غرينتش) 

- كلمة رئيس المؤتمر أ.د/ خميسي حميدي – األمين العام المساعد التحاد الجامعات العربية.

- كلمة الترحيب االفتتاحية أ.د/ عمرو عزت سالمة - األمين العام التحاد الجامعات العربية.

- عرض الفيديو التعريفي بالمؤتمر.

- كلمة األمانة العامة لجامعة الدول العربية.

- تكريم األمين العام لجامعة الدول العربية من طرف أ.د/ عمرو عزت سالمة.



إشكالية المؤتمر

اللغة العربية لغة عالمية تحتل المركز الرابع عالميا من حيث عدد الناطقين بها كلغة " أم " إذ يتكلم 
كبر لغة من حيث عدد المتكلمين بها؛ إذ يجري الحديث بها في  بها نحو ٥٨٨ مليون إنسان، وهي ثاني أ
٦٠ دولة من بينها ٢٢ دولة عضوا في جامعة الدول العربية. إال أن هذه اللغة ما زالت تسعى جاهدة 
لشق طريقها لنشر ثقافتها، وتعزيز مكانتها وهويتها، وإثبات وجودها على الساحة العالمية، في عالم 
يعيش قفزة هائلة في مجال التقنيات الحديثة، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء االصطناعي، ووسائل 
التواصل المتعددة. وفي ظل هذه التطورات المذهلة يرى اتحاد الجامعات العربية أن هذه اللغة التي 
تحمل وراءها تاريخا حضاريا وثقافيا ودينيا وعلميا اليمكن تجاهله، بات حتميا عليها أن تحتل مكانتها 
وعامة  محكمة  استراتيجية  لها  توضع  وأن  وانتشارا،  استعماال  العالم،  لغات  بين  من  لها  المؤهلة 
والمال  االقتصاد  وعالم  البحث،  كز  ومرا الجامعات  في  وتدريس  علم  كلغة  واستعمالها  لنشرها 
واألعمال، مع التنبيه على المعوقات التي تحول دون انتشارها داخليا في إطارها اإلقليمي الطبيعي، 

وخارجيا من حيث قدرتها على التنافس الدولي مع لغات العالم األخرى.
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١٢:٥٠-١٣:٠٥

١٣:٠٥-١٣:٢٠

١٣:٢٠-١٣:٣٥

١٣:٣٥-١٣:٥٠

١١:٣٥-١١:٥٠

١١:٥٠-١٢:٠٥

١٢:٠٥-١٢:٢٠

١٢:٢٠-١٢:٣٥

١٢:٣٥-١٢:٥٠

الجلسة العلمية األولى 
رئيس الجلسة:  أ.د/ خميسي حميدي 

أ.د/ صالح فضل

أ.د/ محمد المستغانمي

أ.د/ صالح بلعيد

أ.د/ محمود صالح

أ.د/ محمد السعودي

رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة

األمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة

رئيس المجلس األعلى للغة العربية في الجزائر

األمين العام لمركز الملك عبد هللا الدولي لخدمة اللغة العربية

األمين العام لمجمع اللغة العربية األردني

دور اإلبداع األدبي في تنمية اللغة

اللغة العربية والمعاجم

االستثمار في اللغة العربية: مشاريعه وقضاياه

اللغة العربية والتقنيات الحديثة

العربية: واقعها ومستقبلها في التطبيقات الحاسوبية

الجلسة العلمية الثانية 
رئيس الجلسة: أ.د/ وافي حاج ماجد

أ.د/ محمود السيد

أ.د/ محمد الحمالوي

أ.د/ عبد الفتاح الحجمري

أ.د/ الشريف مريبعي

نائب رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق

األمين العام للجمعية المصرية لتعريب العلوم

مدير مكتب تنسيق التعريب بالرباط

المدير العام للهيئة العليا لمشروع الذخيرة العربية

عالمية اللغة العربية وتحديات العصر

االستراتيجية العربية للنهوض باللغة العربية

نحو مرصد عربي لتوحيد المصطلحات العلمية والتقنية

مشروع الذخيرة العربية ودوره في إ ثراء المحتوى الرقمي العربي
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١٣:٥٠-١٤:٠٥

١٤:٠٥-١٤:٢٠

١٤:٢٠-١٤:٣٥

١٤:٣٥-١٤:٥٠

الجلسة العلمية الثالثة
رئيس الجلسة: أ.د/ خالد بني دومي

أ.د/ سعاد عبد الوهاب

أ.د/ محمد القضاة

أ.د/ وافي حاج ماجد

أ.د/ عبد الرؤوف زهدي

عميدة كلية اآلداب في جامعة الكويت

عميد كلية اآلداب في الجامعة األردنية

نائب عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الجامعة العالمية في بيروت

األمين العام لمؤسسة التنال العربي

 لغتنا الشريفة

اللغة العربية والهوية

اللغة العربية ومستويات األمن اللغوي

مشروع التنال العربي

الجلسة الختامية (١٤:٥٠-١٥:٠٠)

أ.د/ وافي حاج ماجد

أ.د/ عمرو عزت سالمة

قراءة توصيات المؤتمر

رفع الجلسات واإلعالن عن موعد المؤتمر القادم
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المؤتمر الدولي


