




تحت رعاية 
صاحب السمو الشيخ الدكتور

سلطان بن محمد القاسمي 
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة 

»يحفظه الله ويرعاه«

ينظم المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة 
ومجمع اللغة العربية بالشارقة

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 
احتفالية 

وذلك يوم األربعاء الموافق 16 ديسمبر 2020م
في تمام الساعة 13:00 ظهًرا

ملحوظة: 
تنظيم االحتفالية »عن ُبعد« عبر: 

)المنصة اإللكترونية الخاصة بالمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج(

رابط تسجيل الحضور:

https://portal.alecgs.ae/conferences/index/da7b8c9f-3

https://portal.alecgs.ae/conferences/index/da7b8c9f-3


اليوم العالمي للغة العربية 18 ديسمبر 2020م 

فــي إطــار توجيهــات منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلوم)اليونســكو( والخطــة الدوليــة لتنميــة الثقافــة 
العربيــة )أرابيــا( وكذلــك تلبيــة لتطلعــات القيــادات الرشــيدة نحــو تنظيــم احتفاليــة بمناســبة اليــوم العالمــي للغــة 
العربيــة بمــا يليــق بمكانــة اللغــة العربيــة ومدلوالتهــا الحضاريــة؛ ينظــم المركــز التربــوي للغــة العربيــة لــدول الخليــج 
ومجمــع اللغــة العربيــة بالشــارقة بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم فعاليــات االحتفــال باليــوم العالمــي للغــة 

العربيــة، ويتضمــن البرنامــج مايأتــي:

برنامج احتفالية اليوم العالمي للغة العربية )16 ديسمبر 2020م(

: برنامج الحفل:
ً
أوال

13:00 

13:05

13:10

13:15

13:20

13:25

13:30

13:40

13:45

15:15

السالم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة

القرآن الكريم

الكلمة الترحيبية لالحتفالية:
يقدمها سعادة الدكتور/عيسى صالح الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة

كلمة مجمع اللغة العربية بالشارقة:
يقدمها سعادة الدكتور/ محمد صافي المستغانمي األمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة

كلمة الجامعة القاسمية بالشارقة:
يقدمها سعادة األستاذ الدكتور/ رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية

ة الضاد(
ّ
قصيدة بعنوان: )جن

كلمات وإلقاء الشاعر/ أحمد العلوي

عرض مرئي/ إعداد المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة

عرض مرئي/ إعداد مجمع اللغة العربية بالشارقة

ندوة بعنوان: “المعجم التاريخي للغة العربية ودوره في التمكين للسان العربي -األثر والتحديات-”

التكريم

الختام

)توقيتالفعاليات
اإلمارات(



ثانًيا: الندوة:

ندوة بعنوان: المعجم التاريخي للغة العربية ودوره في التمكين للسان العربي - األثر والتحديات -

 سعادةالدكتور / محمد صافي المستغانمي
 رئيس

األمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة الجلسة

المشاركون في الندوة

معالي األستاذ الدكتور/ عبد الحميد مدكور

سعادة األستاذ الدكتور/ صالح بلعيد  

سعادة األستاذ الدكتور/ عبد الفتاح الحجمري

سعادة األستاذ الدكتور/ بكري محمد الحاج محمد 

سعادة األستاذ الدكتور/ الخليل الشيخ محمد النحوي

األمين العام التحاد المجامع اللغوية العلمية العربية

رئيس المجلس األعلى للغة العربية في الجزائر

مدير مكتب تنسيق التعريب في المملكة المغربية

رئيس مجمع اللغة العربية في السودان 

رئيس مجلس اللسان العربي في موريتانيا

)توقيت
اإلمارات(

من الساعة
13:45
 إلى

15:15




