
التصـورات، والتطبيقات، والتطّلعـات 

أجنـــدة مــؤتـــمر

اليــــوم األول

9:00- 9:45االستقبال والتسجيل 

25 اكتوبر 2022 

حفل االفتتــاح

رئيس الجلسة: أ.د. محمد الظريف 
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

السالم الوطني

10:30-9:45

القرآن الكريم 

كلمة معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي
 رئيس مجلس األمناء 

اليوم الثاني

رئيس الجلسة: أ. د. نزار حبش
 جامعةنيويورك

استراحة الصالة والغداء  12:45- 1:45

الجلسة العلمية األولى  1:45 – 3:30 

الجلسة االفتتاحية 

استراحة الصالة و القهوة 4:30 – 4:55 

استراحة الصالة والغداء  12:15 – 1:15 

الورشة األولى على هامش المؤتمر
4:30 – 3:30

استراحة الصالة والقهوة 3:45 – 4:10 

الورشة األولى على هامش المؤتمر
3:45 – 2:45

أ.د. بشير حليمي

رئيس الجلسة: أ. د. نزار قبيالت
الجلسة العلمية األولى 10:00 – 12:15

رئيس الجلسة: د. هيثم زينهم
الجلسة العلمية الثانية  1:15 -  2:45 

البيان الختامي  6:30 - 6:40 

رئيس الجلسة: د. عبد الله الشديفات
الجلسة العلمية الثالثة  4:10  -  5:30

رئيس الجلسة: د. موزة الكعبي
الجلسة العلمية الرابعة 5:35 - 6:30  

رئيس الجلسة: أ.د.محمد عدناني

كلمة شرفية: الدكتورة/ نامي تسوجيغامي
أستاذة بكلية الدراسات العالمية في جامعة صوفيا - اليابان 

مستشار مدير الجامعة

كلمة شرفية: الدكتورة/ كواك سون – ليه
أستاذة في قسم اللغتين الكورية العربية بكلية الدراسات العليا 

في جامعة هانكوك - كوريا

كلمة شرفية: الدكتورة ريسا توكوناغا
أستاذة زائرة مشاركة في معهد بحوث الحضارات القديمة 

والموارد الثقافية في جامعة كانازاوا 

رئيس برامج الماجستير 

استاذ مشارك

استاذ مشارك

مدير مركز التميز في اللغة العربية

كلمة شرفية: أ.د المؤمن عبدالله 
أستاذ دكتور  الدراسات اليابانية وعلم اللغة المقارن 

جامعة طوكاي اليابان 

الجلسة العلمية الثانية  4:55 – 6:30 

كلمة األستاذ الدكتور رضوان السيد  
عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية

كلمة د. موزة الكعبي
مدير مركز التميز في اللغة العربية

إدخال اللغة العربية في أجهزة الكمبيوتر

د. فاطمة الغنام تمثيل النصوص العربية وتصنيفها بناء 
على نهج ثنائي متواليات األحرف األبجدية

إسهام قارئ الشاشة في دمج ذوي البصيرة،  رؤية  د. هيثم زينهم
مستقبلية لقالدة ذكية تحقق التنمية المستدامة

 د. أنس الحنيطي
د. باسل المشاقبة

الكشف عن االعتالل اللغوي طريق إيجاد 
متوسط طول اللفظة

أ.د. أسامة عبد الوهاب مستقبليات اللغة العربية في فضاء الويب 
الثالث WEB 3 والعوالم االفتراضية (الميتافيرس)

أ.د.حسين ياغي 

د. مجدي صوالحه

نحو مرقم آلي للغة العربية: اإلطار النظري

د. محسن رشوان تقنية التعرف على النطق الصحيح باستخدام 
الحاسوب–دراسة تطبيقية على القرآن الكريم 

أ.د. فادي محمود توظيف وسائل التكنولوجيا الرقمية والوسائط 
المتعددة في خدمة تعليم اللغة العربية والقرآن 

الكريم للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة

 د. أسماء عبد الرحمن
أ. سارة حسنى

نموذج تحليل "LEXICOLSEM" متعدد العالقات 
معجم كامن الداللي الستخراج المفهوم القرآني

د. سندس كرونة إشكاالت المعالجة اآللّية للغة العربّية وآفاق 
تطويرها، بنك المشجرات العربّية أنموذجا

أ.د. صديق جوهر فضائح الترجمة اآللية: دراسة تطبيقية 
على نصوص مختارة

د. عيسى الحمادي إطار عام مرجعي لتوظيف التقنية في تعليم 
اللغة العربية وتعليمها

أ.د. محمد العميريني توصيف العربية حاسوبيا لغير الناطقين بها

المعايير الفنية في بناء منصات تعليم اللغة  أ. سالم المنظري
العربية (منصة الخليل نموذجا)

د. محمد السيد إسهام تقنيات الذكاء االصطناعي  في صقل 
مهارة اللغة العربية للناطقين بها دراسة تطبيقية

د. محمد رمضان األصوات العربية وتعليمها للناطقين بغيرها 
تطبيق Arabic Phonetics  نموذًجا على الهواتف 

المحمولة IPhone/IPad  عرض وتحليل

د. بدرية العنزي إعداد معجم رقمي للمتصاحبات اللفظية، 
فكرة مقترحة

أ.د. بلقاسم الجطاري رقمنة اللغة العربية وتحديات االنخراط في عالم 
الذكاء االصطناعي من أجل ثورة رقمية لسانها العربية

د. شائق عبد الرحمن التعابير المسكوكة في اللغة العربية من 
التوصيف اللساني إلى المعالجة اآللية

نمذجة التمثالت الصرفية العربية وتعليميتها بواسطة  د. حسام الدين سمير
ْمِثلة نصية تطبيقية الحاسوب في ضوِء تحليٍل ِألَ

د. عبدالله الشديفات العنونة الصرفية الحاسوبية في اللغة العربية

ترجمة غوغل من اإلنجليزية إلى العربية: محاسنها  د. عفاف البطاينة
ونواقصها واستراتيجيات تحسينه

 أ. إلهام محمد
د. أميمة الدكاك

تصنيف صوتيات اللغة العربية واستخالص واصفاتها 
آليًا في سبيل كشف أخطاء النطق باستعمال 

التعلم العميق

د. أفراح التميمي استكشاف أداء نموذج التميمي اآللي المحسن 
للتوسيم النحوي على سور من القرآن الكريم

أ.د. أكرم زكي التصنيف الموضوعي للنص العربي بإستخدام التصنيف 
غير المتوازن: مواضيع القرآن الكريم نموذجًا

الذخيرة األردنية الشاملة لنصوص اللغة العربية 
المعاصرة: إجراءات الجمع والعنونة

12:45-10:30

كلمة معالي األستاذ الدكتور علي بن إبراهيم النملة 
وزير العمل والشؤون االجتماعية سابقا في المملكة العربية السعودية

كلمة معالي األستاذ الدكتور نذير عبيدات
رئيس الجامعة األردنية

كلمة األستاذ الدكتور عبد الله الوشمي
 األمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

كلمة األستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور 
األمين العام التحاد المجامع اللغوية

كلمة األستاذ الدكتور محمد حسين آل ياسين 
رئيس المجمع العلمي العراقي

كلمة األستاذ الدكتور بكري الحاج
رئيس مجمع اللغة العربية في الخرطوم

كلمة األستاذ الدكتور  أمحمد صافي المستغانمي
األمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة

كلمة سعادة السفير سيجي موريموتو 
السفير الياباني المفوض لدى سلطنة عمان السابق

mbzuh mbzuh.ac.aeMBZ university for humanities

أ.د. عمر مهديوي نحو تطوير برمجيات حرة ومفتوحة المصدر في 
خدمة تطبيقات المعالجة اآللية للغة العربية

كلمة معالي الشيخ عبدالله بن بيه
رئيس المجلس العلمي األعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية

رئيس مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي

25-26 اكتوبر 2022 

26 اكتوبر 2022 


