
احتفاًال باليوم العالمي للغة العربية

م مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة اإلسكندرية، ُينظِّ

 بالتعاون مع كلية التربية بجامعة اإلسكندرية،

ندوًة بعنوان

يحاضر فيها نخبة من أساتذة اللغويات واألدب واإلعالم

يوم الخميس، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢،
مساًء،  ٥,.. إلى  صباًحا   ١٠,.. الساعة  من 
بمكتبة اإلسكندرية، مركز المؤتمرات، المسرح الصغير.

(الدعوة عامة)

ُتبث فاعليات الندوة مباشرًة على الرابط التالي: 
bibalex.webex.com

Meeting number: 2376 141 9820
Password: SqRW



الساعة٩٫٠٠-١٠٫٠٠ صباًحا
التسجيل 

الساعة١٠٫٠٠ صباًحا
كلمة االفتتاح:

األستاذ الدكتور أحمد زايد
مدير مكتبة اإلسكندرية.

الساعة ١٠٫١٠ صباًحا – ١٢,٠٠ ظهًرا
الجلسة األولى: محتوى مناهج اللغة العربية 

في مصر
رئيس الجلسة:

الدكتور مدحت عيسى
مدير مركز المخطوطات، مكتبة اإلسكندرية.

المتحدثون:
األستاذ الدكتور عبد الرحيم الكردي 

أستاذ األدب والنقد، كلية اآلداب،
جامعة قناة السويس.

«مقترح مشروع لتطوير تعليم العربية في 
مختلف مراحل التعليم».

األستاذ الدكتور مصطفى محمد رجب
أستاذ أصول التربية المتفرغ،

والعميد األسبق لكلية التربية، جامعة سوهاج.
«تعليم اللغة في مدارسنا بين الواقع 

والمأمول».
األستاذ الدكتور خالد فهمي

أستاذ العلوم اللغوية، كلية اآلداب،
جامعة المنوفية.

«تعريب العلوم من منظور ثقافي».

الساعة ١٢,٠٠–١٢٫٣٠ ظهًرا
استراحة

الساعة ١٢,٣٠–٢,٠٠ ظهًرا
الجلسة الثانية: لغة اإلعالم ووسائل

التواصل االجتماعي
رئيس الجلسة:

األستاذ أحمد سويلم
مقرر لجنة الشعر بالمجلس األعلى للثقافة.

المتحدثون:
األستاذ الدكتور صبحي الفقي

أستاذ العلوم اللغوية، كلية اآلداب،
جامعة طنطا.

«لغة اإلعالم ووسائل التواصل:
مظاهر ومشاكل وحلول».

األستاذ زينهم البدوي
أمين عام اتحاد كتاب مصر.

«لغة اإلعالم من رصد الظواهر والتحديات
الى تشخيص الداء وتحديد سبل اإلصالح».

األستاذ محمود شرف
 إعالمي وشاعر.

«تحديات اللغة العربية بين اإلعالم القديم 
والجديد».

الساعة ٢,٠٠ ظهًرا – ٣,٠٠ مساًء
استراحة

الساعة ٣,٠٠–٥,٠٠ مساًء
الجلسة الثالثة: لغة اإلبداع األدبي 

رئيس الجلسة:
األستاذ الدكتور سالم عبد الرازق

رئيس قسم اللغة العربية ووكيل كلية التربية،
جامعة اإلسكندرية.

المتحدثون:
األستاذ الدكتور أحمد بلبولة

عميد كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.

«مستويات اللغة في النص األدبي».
األستاذ الدكتور بهاء حسب الله

أستاذ األدب العربي، كلية اآلداب،
جامعة حلوان.

«اللغة العربية وتحديات العصر الراهن».
األستاذ عبد المنعم سالم، شاعر.

«العربية لغًة لإلبداع الشعري».
األستاذ فضل شبلول، روائي وشاعر.

«اللغة في اإلبداع الروائي».

ختام وتوصيات

البرنامج


