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 خلفية المؤتمر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

بيئة اسرتاتيجية ن محييط حبقل الدراسات العربية )مبا فيها تعليمها( لقد دفعنا إىل عقد هذا املؤمتر ما  

عملية تتداخل فيها املشكالت، وبيئة اسرتاتيجية علمية تتكامل فيها التخصصات، وبيئة كلية يتزايد فيها 

الطلب على بديل حضاري متكامل معرفيًا ومتوازن قيميًا ومستدام تنموايً. واستجابة لتحدايت تلك البيئات، 

 صبحت  اليت تتمتع هبا اللغة العربية وثقافتها اإلسالمية حىتإعادة النظر إىل مواطن القوة تتزايد احلاجة إىل 

منتشرة بل مهيمنة يف العامل قدميا وذلك من صجل اختاذ تصور جديد لتخطيط إعادة مركزة اللغة العربية وثقافتها 

 .اإلسالمية يف عصران احلاضر

العربية ابنتشار ية املهتمة بيقيسعى املؤمتر إىل أن يكون حمفاًل لتآزر خمتلف التخصصات املعرفية والتط 

. إن آتزر التخصصات هلو أكرب ضامن السرتجاع دور العربية احلضاري كوعاء معريف صنواعها وعواملهابشىت 

وقيمي وكقنطرة حضارية، كانت ومل تزل، حتفظ على األمة هويتها وجتلو هلا أهدافها العليا وسلوكياهتا املثلى 

إلسالمي العريب. ومن جانب آخر، يهدف املؤمتر إىل أن تكّون األحباث من خالل الوحي اإلهلي والرتاث ا

شر اللغة ناملناقشة فيه قاعدة معلوماتية يرتكن إليها الباحثون واملهتمون لتكوين وعي متكامل عن جهود 

 العربية، ويستند إليها صانعو القرار لتحديد بدائل مثلى لسياسات ختطيط العربية يف شىت اجملاالت.

 :  ةاحملاور التاليسيعاجل املؤمتر قضااي هامة تتعلق ابوانطالقا من األفكار السابقة ذكرها ف 
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 النهوض ابللغة العربية من خالل السياسات اللغوية:  ااحملور األول

 النهوض ابللغة العربية من خالل تطوير العلوم العربية وتعليمها : ااحملور الثاين

 العربية من خالل املناشط االجتماعيةالنهوض ابللغة  : ااحملور الثالث

 
يفية شيتم نقاشها خالل جلسات املؤمترابملنافع والفوائد املتعلقة بكاملوضوعات اليت  عودنتمىن أن ت 

 وضع خريطة جديدة النتشار العربية يف صايمنا الراهنة.
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 فتتاحاكلمة رئيس اللجنة في حفلة 

 للغة العربيةللمؤتمر الدولي 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعه 

 إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد..

أصحاب الفضيلَة، العلماء والباحثون، أصحاب املعايل، الوزراء ورؤساء اجلامعات ووكالئهم، أصحاب 

السعادة، السفراء والدبلوماسيون، األخوة واألخوات أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات العربية واإلسالمية، 

إخواين وأخوايت أعضاء احتاد مدرسي اللغة العربية جاكرات، وأعضاء احتاد مدرسي اللغة العربية إندونيسيا، 

 ومجيع احلضور الكرام.. سالم هللا عليكم ورمحته وبركاته

مسحوا يل أن أقدم لكم مجيعاً شكران اجلزيل على حضوركم إىل مدينة جاكرات؛ عاصمة إندونيسيا، بداية ا

للمشاركة يف مؤمتر الدويل للغة العربية اليت حتتضنه جامعة إندونيسيا ابلتعاون مع احتاد مدرسي اللغة العربية 

 .جاكرات، كما أمتىن لكم النجاح وطيبة اإلقامة طوال تواجدكم يف جاكرات

وأخص ابلذكر معايل وزير الرتبية والثقافة جلمهورية إندونيسيا على دعمه ماداي ومعنواي إلجناح هذا 

 امللتقى العلمي الكبري، كما أشكر فضيلة رئيس جامعة إندونيسيا على  ثقته بنا إلدارة هذا املؤمتر العظيم. 
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هرين املاضيني، ناها إيل فضيلتهم منذ شكما أشكر العلماء األفاضل على تلبيتهم لدعوة املؤمتر اليت أرسل

وال ميكن أن يتحقق هذا امللتقى إال بتعاونكم وتلبيكهم لدعوتنا، اي من حضروا من عابري األجواء والبحار، 

 واي من خرجوا جهاداً يف طلب العلم ونشره، ويف حب العربية وهنضتها، ويف رفعة أمتنا ورقيها 

 للجنة التحضريية للمؤمتر الذين حتملوا متاعب السهر لتحضريوال يفوتين أن أشكر زمالئي أعضاء ا

هذا االجتماع العلمي على كل ما قدمتموه من جهد ووقت ملا يقارب نصف العام، فهنيئًا لكم حلظات 

النجاح األوىل، راجيًا املوىل عز وجل أن يرعى هذا املؤمتر مبا يثلج صدوران ابكتمال مثرة جهدكم مع حفل 

 متر الحقًا. جزاكم هللا حري اجلزاء ودمتم على خري.ختام هذا املؤ 

 أيها احلضور الكرام

ابنتشار اإلسالم يف إندونيسيا، انتشرت معها اللغة العربية، بفضل توافد بعض الدعاة اإلسالميني إىل 

 إندونيسيا، سواء كانوا عراب أو فرسا أو هنداي، حيث كانوا يعلمون الناس أمور دينهم مستخدمني يف ذلك

اللغة العربية يف معظم األحيان. فنالت الدراسات الدينية بعد ذلك اهتماما كبريا، فتوسعت بذلك املعاهد 

 الدينية، وقد أاتح كل هذا للغة العربية فرصة طيبة لتنتشر مع انتشار اإلسالم يف إندونيسيا.

 أن االتصال املباشر خمتلفة إال على الرغم من أن اللغة العربية واللغة اإلندونيسية تنتميان إىل أسرة لغوية

وغري املباشر بينهما عرب القرون تكفي إلظهار عالقتهما الوطيدة. كما عرفنا أن اللغة العربية دخلت إندونيسيا 

يف عهد مبكر وقد استعملتها الدعاة وامللوك لغة رمسية يف معامالهتم الرمسية وغري الرمسية فيما بينهم. كما ظهر 

ها، ويف بية تؤثر يف اللغة اإلندونيسية، حيث تؤثر يف أصواهتا، ويف مفرداهتا كما تؤثر يف كتابتلنا أن اللغة العر 
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من مفردات  % 21تفاعلها مع اللغة اإلندونيسية بصفة خاصة  استطاعت أن متد اللغة اإلندونيسية حبوايل 

 اللغة اإلندونيسية مبا فيها املصطلحات العلمية.

املناحي  تعرقل مسرية اللغة العربية، إال أهنا مل جتد طريقا لالنتشار يف مجيع ونظرا لكثرة الصعوابت اليت

احلياتية على الرغم من مرور عدة قرون من دخوهلا يف أرض إندونيسيا، ولكن ما نالحظه يف اآلونة األخرية 

ا فيها توطني مب من وجود ظاهرة تقبل إجيايب من اجملتمعات اإلسالمية يف إندونيسيا إلحياء القيم اإلسالمية

 اللغة العربية يف أرض إندونيسيا بتطبيقها يف كل اجملاالت احلياتية فهي ظاهرة مليئة ابألمل.

ومهما كانت املميزات اليت تتميز هبا اللغة العربية إال أهنا تعترب ضحية أوىل لطغيان اللغات األوروبية 

اهيك يف ااحملافل إندونيسيا بل حىت يف موطنها، فنيف تنافسها لكسب النفوذ يف الدول اإلسالمية مبا فيها يف 

الدولية. فهذه املميزات ال تكفي لضمان انتشار اللغة العربية بل حتتاج إىل جمهود بشري ضخمة من املسلمني 

 لضمان استمرار حياهتا وإلعادة جمدها كلغة عاملية الفاعلة.

ؤمتر ة إندونيسيا فكرة القيام بعقد املومن هنا خاطر يف إحتاد مدرسي اللغة العربية جاكرات، وجامع

ا الدويل حتت عنوان "انتشار اللغة العربية وثقافتها يف العامل" بدعوة كل مهتم وغيور على اللغة العربية وثقافته

 وذلك لدعم اجلهود اليت بذلت يف هذا اجملال احلضاري والثقايف واإلنساين.

 أيها احلضور الكرام !

". UI" جاكرات، وجامعة إندونيسيا "IMLAعاون بني إحتاد مدرسي اللغة العربية "هذا املؤمتر من مثار الت

ة جاكرات يعترب ابنا بكرا إلحتاد مدرسي اللغة العربي –وجدير يل أن أذكر أن إحتاد مدرسي اللغة العربية 
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سالمية احلكومية إلإندونيسيا، حيث سبق أن عقد املؤمتر الدويل للغة العربية ابلتعاون مع جامعة إمام بوجنول ا

 . بفادانج، السومطرة الغربية يف الشهر املاضي فقط، فنظرا ملتاعبه الكثرية قمنا هبذه املهمة حىت ال تضيع املصاحل

ومؤمتران احلايل سيعاجل عنوان "انتشار اللغة العربية وثقافتها يف العامل" وهذا العنوان ينقسم إىل أربعة 

 حماوير وهي :

 نهوض ابللغة العربية من خالل السياسات اللغويةال:  ااحملور األول

 : النهوض ابللغة العربية من خالل تطوير العلوم العربية وتعليمها ااحملور الثاين

 النهوض ابللغة العربية من خالل املناشط االجتماعية : ااحملور الثالث

زحف العاّمّية  حتّدايت؛ منيناقش املؤمتر من خالل هذه ااحملاوير وضع العربّية وما يعرتض سبيلها من 

وغزو اللّغات األجنبّية عليها، كما حياول املؤمتر أن يتلّمس الّسبل اليت جتعل اللّغة العربّية مواكبة للعصر من 

 .خالل االنفتاح على معطيات العصر واإلفادة منها فيما خيدم اللّغة

اء يكون يف داخل قاعة املؤمتر إن شأيها احلضور الكرام ال أطيل عليكم الكالم، ألن كالمنا املطول س

هللا. إىل أن نلتقي يف قاعة املؤمتر، أشكر مجيع املشاركني واحلضور الكرام، وأعتذر عن كل التقصريات. والسالم 

 عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 

  د. أمحد سيوطي أنصاري انسوتيون
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 وقائع المؤتمر

 
 املسئول التوضيح األنشطة الوقت

 .م3102أغسطس  23اليوم األول ، األحد فعاليات 
 Hotel santika BSD (chek in)وصول املشاركني إىل الفندق  20.11 – 21.11

  حضور املشاركني إىل حرم اجلامعة 20.71 – 20.11
 مسجد اجلامعة  صالة املغرب مجاعة 23.81 – 20.71
 مبين اجلامعة وجبة  العشاء  23.81 – 23.81
 االستعداد جللسة االفتتاح وتسجيل املشاركني  - 23.71 – 23.81

 برامج ترفيهية للرتحيب ابحلضور -
 ((Harun Nasutionقاعة ))

 يقدمها طالب كلية الرتبية
 احلفل االفتتاحي : 11.81 – 23.71

 تالوة بعض آي من القرآن الكرمي  -
 كلمة رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر  -
 كلمة مدير جامعة   -
 كلمة وزير الشؤون الدينية وافتتاح املؤمتر  -
 الدعاء -

 ((Harun Nasutionقاعة ))
 
 . أمحد سيوطي أنصاري انسوتيوند

 أ. د. ديدي رشادا
  معايل/ لقمان حكيم سيف الدين

-  

 مقدمة الربامج : 
 

 املرتجم : 
 

 رقصة ))السمان(( برانمج ترفيهي  11.71 – 11.81
 (Hotel Santika BSDالفندق )-حرم اجلامعة عودة  املشاركني إىل الفندق  11.71

 

 
 

 3102أغسطس  32فعاليات اليوم الثاين ، اإلثنني 

   وصول املشاركني إىل حرم اجلامعة  - 13.11 – 10.81
 اجللسة الرئيسية 

(13.81 – 21.11) 
 السادسقاعة املكتبة الدور  اجللسة الرئيسية 21.11 – 13.81

)أوجاع الذاكرة :  -لغة الشباب يف قصاري القصص 
جمموعة قصص قصرية للقاص والصحايف الشاب التونسي 

 أمنوذجا( -/ حممد املاجري 

 رئيس اجللسة: فهد سامل الراشد
د. خالد بن خاطر 

 العبيدي
 املقرر:

 حمصن نووي
مشروع الذخرية العربية ودورها يف النهوض ابملستوى 

واحلضاري والعلمي لشعوب البلدان العربية الثقايف 
 واإلسالمية

 عمر بلخري
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 حامج أشرف مهداين اللغة العربية واهلوية اإلسالمية يف ابكستان

 عبد العزيز مناضل تفعيل حركة التأليف والرتمجة ابللغة العربية

 

 اجللسة املتوازية األوىل
(13.71 – 21.71) 

13.71 – 21.71 
املتوازية اجللسات 

 األوىل
A 

  )أ(قاعة   النهوض ابللغة العربية من خالل السياسات اللغوية:  0احملور 
جهود اململكة يف خدمة اللغة العربية، ويف أقسام  .2

 اللغة العربية جبامعة شقراء حتديداً 
 رئيس اجللسة: صاحل بن أمحد العليوي

د. طارق مصطفى 
 حممد رضوان

 املقرر:
 رسوان 

بني العامية والفصحى؛ حنو حلول لالغتناء الصراع  .1
ن بني املستويني اللغويني، معاينة لنظرية عبد هللا الدان

 يف تعليم اللغة العربية ابلفطرة واملمارسة

 مسعودة خالف شكور

عبد هللا بن سعيد بن عبدهللا  وضع احللول للصراع بني العامية والفصحى .8
 السعيدي

 عمران أمحد الطويل ووهم العوملةلغتنا بني واقع العاملية  .7
 املربوك أمحد حممد البلحاج دور اجملامع اللغوية يف النهوض ابللغة .1

 Budi Juliandi القيود يف جعل اللغة العربية لغة عاملية .6 
 

 

13.71 – 21.71 
اجللسات املتوازية 

 األوىل
B 

النهوض ابللغة العربية من خالل تطوير العلوم :  3احملور 
 العربية وتعليمها

 )ب(قاعة 

 رئيس اجللسة: نصرية زيتوين اللسانيات التطبيقية وتعليم اللغة العربية .2
د. املربوك أمحد 

 حممد البلحاج
 املقرر:

 توتو إيديدارمو

علم اللغة التطبيقي يف الرتاث العريب: نظرة يف جهود   .1
 العامل  )جاسم علي جاسم( يف إحيائها

 شهلة مهدي

ريهم اللغة العربية يف الكليات غري املتخصصةتعليم  .8  سعد بن عبدالعزيز الدُّ

 جاسم علي جاسم نظرية علم اللغة الرايضي/ احلاسويب يف الرتاث العريب .7

 Azkia Muharom Albantani ااحملتوى الثقايف يف كتاب "العربية بني يديك" .1

اختبار املقدرة العربية لطالب اجلامعات العامة  .6
 إبندونيسيا

Dudung Rahmat 
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13.71 – 21.71 
اجللسات املتوازية 

 األوىل
C 

النهوض ابللغة العربية من خالل املناشط :  2احملور 
 االجتماعية

 قاعة )ج(

 رئيس اجللسة : ايسر أمحد مرزوق اللغة واهلُويّة: املفهوم واملكوانت .2
 أ. د. عمر بلخري

 املقرر:
 إيرات حمي الدين

 مسري خالدي األدب العريب يف نشر التعاليم الدينيةاسهامات  .1

 حممد علي رضا املالح قراءة القرآن الكرمي ابملقامات املوسيقية .8

ها التوافق الثقايف وعالقته ابكتساب اللغة العربية بوصف .7
 لغة اثنية

 إبراهيم ابن صاحل العبود

إسالمية أبيات اخلتام يف ديوان  "القدس أنِت"  .1
 عبد الرمحن العشماويللشاعر: 

أمحد بن عبد هللا بن حممد 
 العاطفي

اشتهاب قيمة املعرفة املوضوعية  لتنمية املعهد  .6
 اإلسالمى لإلندونيسيا

Shofyan Tsaury 

 

 اجللسة املتوازية الثانية
(21.11 – 22.81) 

21.11 – 22.81 
اجللسات املتوازية 

 الثانية
A 

 )أ(قاعة  ةمن خالل السياسات اللغوي النهوض ابللغة العربية:  0احملور 

دور جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية يف تطوير  .2
 اللغة العربية ) مكة املكرمة(

 رئيس اجللسة :  سيد جهانغري
مسعودة خالف  د.

 شكور
 املقرر:

 فاطمة الزهراء

 
 

 جناة عبد الرمحن اليازجي تطور اللغة العربية يف بالد الصني .1

 ساسي سقاش العربية والعوملة الثقافية اللغة .8

 طارق مصطفى حممد رضوان دور الدبلوماسية يف نشر اللغة العربية .7

 –مظاهر اغرتاب اللغة العربية يف موطنها  .1
 اإلشكاالت واحللول

 شهرزاد بن يونس

الدبلوماسي ودوره يف نشر اللغة العربية فوائد  .6
 املشروطية العربية يف السياسة

Tubagus Chairu 

21.11 – 22.81 
اجللسات املتوازية 

 الثانية
B 

النهوض ابللغة العربية من خالل تطوير :  3احملور 
 العلوم العربية وتعليمها

 قاعة )ب(

 رئيس اجللسة : زيين بن طالل احلازمي تطور املصطلح العلمي للعلوم الطبية يف املشرق اإلسالميي .2
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 د. زهرية بولفوس عارف كرخي أبوخضريي الرتمجة واألدب .1
 املقرر:

منطلقات ورؤى فكرية لتطوير اختبار لقياس الكفاية  .8 الالة علوية
اللغوية يف العربية لدى الدارسني األجانب يف 

 املستوى األول

 حيىي انيف اللحام 

 إبراهيم بن حممد اجلنيديل انتشار اللغة العربية وثقافتها من خالل التعليم .7

 Raswan العلمي يف تدريس العربية املدخل .1
تعليم اللغة العريبة املساعد ابألجهزة املعلوماتية يف  .6 

 مركز التعلم الذايت
Ahmad Sholahuddin  

21.11 – 22.81 
اجللسات املتوازية 

 الثانية
C 

النهوض ابللغة العربية من خالل املناشط :  2احملور 
 االجتماعية

 )ج(قاعة 

 رئيس اجللسة : أمحد بن سليمان بن صاحل اخلضري يف تفسري القرآن الكرمي لغات العرب وأثرها .2
حمبب عبد  د.

 الوهاب
 

 املقرر:
 زين املتقني

 

عيسى بن حممد بن عبدهللا   اخلطاب الديين يف شعر الساملي  .1
 السليماين

دور األدب يف ترسيخ القيم الدينية " الشاعر حممد  .8
 إقبال أمنوذجاً "

 القفةقاسم حسن 

 سليم ساعد السلمي التناص الديين يف أدب ابن زيدون .7

تطبيق تعليم علم الداللة و تقوميه يف جامعة تولونج  .1
 أغونج اإلسالمية احلكومية

Ahmad Nur Kholis 

 وجبة الغداء حبرم اجلامعة و  اجلمعةصالة 
22.81 – 28.21 

 
 

 اجللسة املتوازية الثالثة
(28.21 – 27.81) 

28.21 – 27.81 
 املتوازية اجللسات

 الثالثة
A 

 )أ(قاعة  النهوض ابللغة العربية من خالل السياسات اللغوية:  0احملور 
اجلامعات -الغزو الفكري وأتثريه على اللغة العربية  .2

 األجنبية أمنوذجا
عبد العزيز بن أمحد بن عبدهللا 

 البداح
 رئيس اجللسة :

عبد هللا  .أ
شباك 
 حممد

 سبيت بن سترية                                                                                                                                    التزامات الدولة اجلزائرية بتجسيد رمسية اللغة العربية .1
رد العامي إىل الفصيح ، ودوره يف النهوض ابللغة  .8

 العربية الفصحى 
أمحد بن عبد هللا بن عبد الرمحن 

 القشعمي
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عاملية اللغة العربية وهيمنتها على اللغات األخرى:  .7
 قراءة انقدة يف تقسيم اللغات

أمحد بن عبد هللا بن عبد الرمحن 
 القشعمي

  .ب
 املقرر:

 Muhbib Abdul Wahab يسياالعربية إبندونواقع البحوث العلمية يف اللغة  .1 سوسياوايتوايت 
 6. Perkembangan Tes Bahasa Arab Standar 

di Indonesia 
Muhbib Abdul Wahab 

28.21 – 27.81 
 املتوازية اجللسات

 الثالثة
B 

النهوض ابللغة العربية من خالل تطوير :  3احملور 
 العلوم العربية وتعليمها

 )ب(قاعة 

عند العرب يف ضوء  مناهج البحث يف اللغة .2
 النظرايت اللسانية

 رئيس اجللسة : بسمة عبد هللا عبيد العصيمي
 أمحد دردريد. 

 املقرر:
 أمحد رايين

العوامل املؤثرة يف مقروئية كتاب اللغة العربية  .1
 للناطقني بغريها

 خالد بن خاطر العبيدي

األوزان الصرفية املشرتكة ىف العربية وتكافؤها ىف  .8
  اإلندونيسية

Wagino Hamid Hamdani 

 Toto Edidarmo مشكالت تعليم الضمائر اللغوية وغري اللغوية .7
التفاعل لرتقية مهارة الكالم والدافع لتعّلم اللغة  .1

 العربية
Ahmad Habibi Syahid 

 Ahmad Iwadh Salim Ridhan العربية للصغار ) منهج مقرتح ( .6
28.21 – 27.81 

 املتوازية اجللسات
 الثالثة

C 

النهوض ابللغة العربية من خالل املناشط :  2احملور 
 االجتماعية

 )ج(قاعة 

أحكام اللغة العربية يف النكاح والطالق واثرها يف نشر  .2
 الثقافة اإلسالمية  

 رئيس اجللسة : حممد بن سعيد بن حممد بن كدم
د. سيوطي 

 أنصاري
 املقرر:

 إميان متني
 

ربية التقليدي ااحملافظ يف ترسيخ الثقافة العدور الشعر  .1
 اإلسالمية ابجلزائر

 زهرية بولفوس

ية فعالية املناظرات العلمية ابللغة العربية، دراسة تطبيق .8
 على طالبات جامعة قطر

 نعيم حممد عبد الغين

التطبيقات الشرعية للغة العربية يف فقة العبادات  .7
 وأمهيتها اإلسالمية

 الربيعي املدخليحممد منصور 

1. Arabic language and its development in 
terms of semantic 

Muhammad Asy'ary 
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 م3102أغسطس  32الثالاثء فعاليات اليوم الثالث، 
 احلفل اخلتامي

13.81 – 13.11 Having Coffee Break Together يف مركز الدرسات الياابنية 
 احلفل اخلتامي : 

 تقرير رئيس اللجنة املنظمة للمؤمتر  -
 قراءة توصيات املؤمتر -
 كلمة عميد الكلية   -
 كلمات وانطباعات املشاركني   -
 الدعاء  -

 مركز الدرسات الياابنية
 أ. ليتمريوس مجعان جعفر

 أحد املشاركني 
 سعادة أ.د./ ابمبانج ويباورات

 املتحدث ابسم املشاركني 
 اللجنة املنظمة

 إىل جاكرات الشرقيةالرحلة لزايرة معامل جاكرات . 22.81 – 21.81
 (Makan Siang)صالة الظهر ووجبة الغذاء  28.11 – 22.81

 TMII  (Taman Mini Indonesia Indah) زايرة معامل جاكرات 20.11 – 28.11
 العودة إىل الفندق وعودة املشاركني إىل بلدهم 20.11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

12 

 قائمة املشاركني

  املؤمتر الدويل للغة العربية
 النهوض ابللغة العربية من خالل نشر الثقافة اإلسالمية والعربية

 إندونيسيا - جاكرات
 م3102أغسطس  32 – 32

 
 

 بلدال هة املوفدةاجل سماإل رقمال
 جامعة بنجاب ابكستان حامج أشرف مهداين 2
 ابن طفيل جامعة املغرب عبد العزيز مناضل 1
 جامعة دولة كويت كويت فهد سامل الراشد 8
 جامعة شقراء السعودية صاحل بن أمحد العليوي  7
 جامعة تبوك الطائف السعودية جناة عبد الرمحن اليازجي 1
 جامعة تبوك السعودية عبد العزيز بن أمحد بن عبدهللا البداح 6
 جامعة اجملمعة  السعودية أمحد بن عبد هللا بن عبد الرمحن القشعمي 0
 جامعة بيشة  السعودية عمران أمحد الطويل 3
 1جامعة قسنطينة  اجلزائر مسعودة خالف شكور 3

 0جامعة قسنطينة  اجلزائر ساسي سقاش 21
 3جامعة قسنطينة  اجلزائر سبيت بن سترية  22
 3جامعة قسنطينة  اجلزائر شهرزاد بن يونس 21
 وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان عمان بن عبدهللا السعيديعبد هللا بن سعيد  28
 جامعة طرابلس ليبيا املربوك أمحد حممد البلحاج 27
 جامعة األزهر مصر طارق مصطفى حممد رضوان  21
 جامعة اإلجنليزية واللغات األجنبية اهلند سيد جهانغري  26
 العزيزجامعة امللك عبد  السعودية نصرية زيتوين  20
 جامعة امللك عبد العزيز السعودية زيين بن طالل احلازمي  23
 جامعة الطائف السعودية بسمة عبد هللا عبيد العصيمي 23
 جامعة أم القرى السعودية خالد بن خاطر العبيدي 11
 جامعة القصيم السعودية إبراهيم بن حممد اجلنيديل 12
 جامعة املدينة املنورة  السعودية جاسم علي جاسم 11
 جامعة العريب بن مهيدي  اجلزائر شهلة مهدي 18
ريهم 17  كلية امللك خالد العسكرية حرس الوطين سعد بن عبدالعزيز الدُّ
 جامعة السلطان شرف علي اإلسالمية برواني عارف كرخي أبوخضريي 11
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 بلدال هة املوفدةاجل سماإل رقمال
 جامعة األقصى فلسطني حيىي انيف اللحام  16
 جامعة تبوك السعودية مرزوقايسر أمحد  10
 جامعة القصيم السعودية أحمد بن سليمان بن صالح الخضير  13
 جامعة امللك خالد السعودية حممد بن سعيد بن حممد بن كدم 13
 جامعة امللك خالد السعودية حممد منصور الربيعي املدخلي 81
 جامعة تبوك السعودية سليم ساعد السلمي 82
 جامعة امللك خالد أبهبا السعودية هللا بن حممد العاطفيأمحد بن عبد  81
 جامعة تيزري وزر اجلزائر عمر بلخري  88
 جامعة غليزان اجلزائر سمير خالدي 87
 0جامعة قسنطينة  اجلزائر زهرية بولفوس 81
 جامعة الريموك  األردن حممد علي رضا املالح  86
 جامعة العاملية اإلسالمية ماليزاي إبراهيم ابن صاحل العبود 80
 جامعة التطبيقية نزوى عمان عيسى بن حممد بن عبدهللا السليماين  83
 جامعة الزاوية ليبيا قاسم حسن القفة 83
 جامعة قطر قطر نعيم حممد عبد الغين 71
 جامعة أم القرى السعودية الوليد عبد الرؤوف املنشاوي 72
 جامعة الباحة السعودية شومة حممد مساعد الفاضلي البلوي 71
 جامعة امللك سعود السعودية علي بن جاسر الشايع 78
 جامعة تلمسان اجلزائر سليمان عبديش 77
 جامعة وهران اجلزائر امسهان البشيخاوي 71
 جامعة اجلزائر اجلزائر هشام درابل اجلزائري 76
 جامعة جرش األهلية األردن جودي فارس فندي البطاينة  70
 جامعة العاملية اإلسالمية ماليزاي عارفني بن مامات 73
 جامعة طرابلس ليبيا عبد الناصر رمضان شيتاو 73
 جامعة زاخو  العراق عّزة عدانن أمحد عّزت 11
 جامعة بغداد العراق هاجر حممود علي  12
11 Budi Juliandi Indonesia IAIN Langsa Aceh 
18 Tubagus Chairu  Indonesia UNPAD 
17 Raswan ،M. Pd.I Indonesia UIN Jakarta 
11 Dudung Rahmat Indonesia UPI Bandung 
16 Wagino Hamid Hamdani Indonesia UPI Bandung 
10 Azkia Muharom Albantani Indonesia UIN Jakarta 
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 بلدال هة املوفدةاجل سماإل رقمال
13 Ahmad Sholahuddin  Indonesia STAIN Kediri 
13 Toto Edidarmo Indonesia UIN Jakarta 
61 Ahmad Habibi Syahid Indonesia IAIN Sultan Hasanuddin Banten 
62 Ahmad Iwadh Salim Ridhan Indonesia LIPIA 
61 Muhbib Abdul Wahab Indonesia UIN Jakarta 
68 Shofyan Tsaury Indonesia Ponpes Sukahiding Tasikmalaya 
67 Ahmad Nur Kholis Indonesia IAIN Tulungagung 
61 Muhammad Asy'ary Indonesia STAIN Palu 
66 Nunung Nur Syamsiyah Indonesia UIN Jakarta 
60 Fauzun Jamal Indonesia UIN Jakarta 
63 Fathima El-Zahraa Indonesia UIN Jakarta 
63 Ahmad Sayuti A. Nasution Indonesia UIN Jakarta 
01 Maswani Indonesia UIN Jakarta 
30 Mukhshon Nawawi Indonesia UIN Jakarta 
33 Milki Aan Indonesia UIJ 
33 Daud Lintang Al-Yamin Indonesia UIN Jakarta 
31    
32    
31    
38    
37    
31    
36    
30    
33    
33    
211    
212    
211    
218    
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 بلدال هة املوفدةاجل سماإل رقمال
    

    

    

    

    

    

    

    
    
    

    

    

    
 


