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 (جهىد علماء فلسطني اللغىية يف القرنني التاسع عشر والعشرين)الثالثاملؤمتر السنىي 
 . مدينة الزهراء –قاعة املؤمترات جبامعة فلسطني

 م07/04/2016-06ه  املىافق 1437/مجادي اآلخر/ 28-29
الساعة المتحدث  (10:55-9:25) االفتتاحيةالجمسة 

م 06/04/2016األربعاء-   اليوم األول 
 09:40 – 09:20  استقبال وتسجيل الحضور  .1
 09:45-09:40 كريم القرآن ال  .2
 09:50-09:45   الفمسطينيالسالم الوطني  .3
 10:00-09:50 الفتاح حماد خميل عبد. د كممة رئيس المجنة التحضيرية  .4
 10:10 -10:00 يوسف موسى رزقة. د.أ (رئيس مجمع المغة العربية الفمسطيني)المؤتمر كممة رئيس   .5
 10:20 -10:10 سالم أحمد صباح. د رئيس جامعة فمسطينكممة   .6
 10:30–10:20 زياد محمد ثابت.د كممة وكيل وزارة التربية والتعميم العالي  .7
 11:00–10:30  استراحة وضيافة  .8
 جهود العمماء في المعاجم– الجمسة األولى  

(11:00-01:00 )

 

 كمال أحمد غنيم .د.أ/ رئيس الجمسة

1.  
 

 د كمال غنيم .أ جيود األستاذ الدكتور يحيى جبر المغوية في تأليف المعاجم
 أحمد زعرب. أ

11:00-11:15 

جيود محمد العدناني الُمغوية في كتاب معجم األغالط المغوية المعاصرة واستدالليا   .2
 بالحديث الشريف

 

 ابراىيم شيخ العيد. د
 

11:15-11:30 

3.  
موقف محمد العدناني من األلفاظ المعربة والمولدة والعامية في معجميو األخطاء 

 الشائعة واألغالط المغوية المعاصرة
 سيام أبو العمرين .د

  ثابتةعبل. د

 

11:30- 11:45 

 12:00-11:45  المصريدعما. د جيود المجمعيين الفمسطينيين أعضاء المجمع المصري  .4
 12:15-12:00  اليعقوبييعل. د  محمد العدناني– قراءة وصفية –نظرات نقدية في معجم األغالط المغوية   .5

 12:30-12:15مناقشات ومداخالت 
       01:00- 12:30استراحة 

 
 

 (3:00-01:00)  جهود العمماء في المغة   –الجمسة الثانية 
 

 عبد الخالق محمد العف. د.أ / رئيس الجمسة

 01:15 –01:00 بسام أغبر.أ محمد جواد النوري وجيوده العممية في فن المغة العربية  .1
 01:30-01:15 أحمد كالب.أ سمير استيتية وجيوده المغوية  .2
 01:45-01:30  عدوانلجمي. د  رائدا لمتربية والتعميم واألدب في فمسطين1953-1878خميل السكاكيني   .3
 01:45-01:30 يوسف السحار.أ الجيود المغوية لمباحث الفمسطيني حسين عمي الموباني  .4
 02:00 –01:45 حسين دراوشة.أ- د محمد البع.أ دور عمماء القدس في الدراسات المغوية في القرنين التاسع عشر والعشرين  .5

 02:30 – 02:00مناقشات ومداخالت 
 03:00 – 02:30  وصالةاستراحة

 
 
 

 



 دولـة فلسطني

 State of Palestine  

 وزارة الرتبية والتعليم العايل
 

Ministry Of Education & Higher Education 

 غسةـ جممع اللغة العربية الفلسطيني
 

Palestinian Arabic Language Academy–Gaza 

 

Omar Shaath 
 2641280Tel: +970(8)2641279  Fax: +970(8)2641280Email:gaza_lang@yahoo.com(8)970+: فاكس2641279(8)970+:هاتف

  الطابك األول– برج غزة المركزي –جنوب مفترق أنصار –محافظة غزة / فلسطين 

 (جهىد علماء فلسطني اللغىية يف القرنني التاسع عشر والعشرين )الثالث املؤمتر السنىي 
 . مدينة الزهراء –قاعة املؤمترات جبامعة فلسطني 

 م07/04/2016-06ه  املىافق 1437/مجادي اآلخر/ 28-29
الساعة المتحدث الجمسة 

  م07/04/2016الخميس-اليوم الثاني
 جهود العمماء في المغة  / الجمسة الثالثة 

(9:30 –12:00) 

 

 خميل عبد الفتاح حماد. د/رئيس الجمسة

 خميل حماد. د (ورقة عمل) منارات لمعمم والمغة- مصاطب المسجد األقصى    .1
 جميل حسنين.أ

 
09:30 – 09:45 

 10:00 – 09:45 تياني أبو صالح.أ (ورقة عمل) جيود د إحسان عباس المغوية  .2
ريم زعيتر.أ (ورقة عمل) بندلي صميبا جوزي  .3  10:00 – 10:15 
 10:30 – 10:15 إبراىيم بخيت. د (ورقة عمل) اجتيادات مصطفى الدباغ المغوية  .4
 10:45 – 10:30 سامية سكيك. أ (ورقة عمل) دور عمماء فمسطين في التعريب ومواجية تحديات الغزو الثقافي  .5
 مريم المصري.أ (ورقة عمل)أعالم الخط العربي في فمسطين ودورىم في النيوض بالمغة العربية   .6

 

10:45– 11:00 
 11:30 –11:00 مناقشات ومداخالت
 12:00–11:30 استراحة وضيافة

 جهود العمماء في النحو والصرف/ الجمسة الرابعة  
(12:00– 01:45) 

 

 محمد إسماعيل حسونة. د/ رئيس الجمسة

 12:15- 12:00 د جياد العرجا.أ الشيخ أحمد بسيسو نحوياًا   .1
قَياءِل الْنُمُموكِل   .2 وَيايَيةِل شَي  12:30- 12:15 حسين العايدي.د ُبنْنيَيُة الجملِل الواقعةِل في محلِل رفعٍع فِلي رِل
 12:45- 12:30 نياد بدرية.د التبيين عن أعالم نحاة فمسطين وجيودىم العممية في القرنين التاسع عشر والعشرين  .3

زياد أبو يوسف . دجيود األستاذ الدكتور نياد الموسى في تيسير العربية   .4
 01:00-12:45محمد الشامي . أ

 01:15-01:00 كامل شيوان. د داود عبده والقمب المكاني  .5
 01:45-01:15 مناقشات ومداخالت وصالة

 الترجمة والجهود المغوية/ الجمسة الخامسة  
(01:45– 03:45) 

 

 د موسى إبراهيم أبو دقة.أ/ رئيس الجمسة

1.   

 مساىمة المرأة الفمسطينية في حركة الترجمة
 سيام أبو العمرين.د

  ثابتةعبل. د
 
01:45-02:00 

 02:15 -02:00 سحر أبو عطيوي. أ أحمد عمر شاىين مترجماًا ومحققاًا   .2
 02:30 -02:15 سمر العبادلة.أ خيري حماد أنموذجاًا -  المغة العربيةإثراءدور الترجمة في   .3
 02:45 -02:30 نائل إسماعيل.د إسحح موسى الحسيني لغوياًا   .4
5.  

 أ عصام الشنطي وجيوده في الدرس المغوي
 محمد البع.د

 نسرين المدىون.أ
 
02:45 - 03:00 

 03:15- 03:00 مناقشات ومداخالت
 

 د نعمان عموان.أ التوصيات
 نوال فرحات. د

 
03:15 -03:25 

 03.30 -03:25 تكريم
 03:45-03:30 ضيافة

 


