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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 ..ن والحضور الكرامواألساتذة والباحثالسادة  

 ، وبعد:السالم عليكم ورحمة هللا
 ني بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى:فإن

 الجمعية الليبية للعمل الوطني
 كلية العلوم اإلسالمية بجامعة أنقرة يلدرم بيازد التركية

 بتركيا ةنقر أمركز البحوث والفكر 
 نسانية العلمية المحكمة بالجزائرمجلة الميادين للعلوم اإل 

 على هذه الشراكة العلمية الدولية المتميزة، وأتمنى أن تستمر مثل هذه الشراكات المفيدة للجميع.

م  األدوار العلميااة لساساااااااااااااااام الجااامايااة عقااد المنتمرات والناادوات العلميااة  ثااانيااا، إننااا ننم  باا ناا   
المتخصااااااااااااصااااااااااااة، التي تعنى بإعادة اراعة التااع، اراعة علمية تعتد نتاعجوا اةيجابية على المجتمع واألمة 

ساساااااام  بالنسااااا ة ل والتقييم والمراجعة وإن م  أهم ما يساااااتدعي إعادة القراعة ب سااااارها بالخير والتقدم والف  .
هت مفردات  )المعنية بوذا الملتقى العلمي( اللغة العربية  العلمية في الجامعات وعلى وج  الخصات  أاساام

تكرر معظم األاسااااااااااام مقررات ومناهج دراسااااااااااية  ؛ حيث  مختلفةمناهج اللغة العربية في المراحل الجاماية ال
ضاارورة  هي ة التدريس وال احثي  ب  كثير م  أعضاااع، ويتتفر إيمان راساال لد  صااق ارن عمرها يزيد على ن

إعادة اراعة وترتيب وصاااااايادة مفردات اللغة العربية في الجامعة اعت ارات عدة، ا تقتصاااااار على  مراجعة و 
تساااااااهم في بناع اةنسااااااان    واضااااااايا معاصاااااارة  الجانب التعليمي فحسااااااب، وإنما تمتد لتمس جتانب إنسااااااانية

 وتكتين  فكريا واجتماعيا.

كلية اآلداب بجامعة مصااااااراتة في ليفيا، نفتخر بوذه الشااااااراكات العلمية المميزة،  وإنني باساااااامي وباساااااام  
مطاابقاة منااهج  و  مراجعاة منااهج اللغاة العربياة في الجاامعاات وتقييمواا.وأتمنى لمنتمركم هاذا التتفي  في  

لمية اللغة العربية مع معايير الجتدة، واارتقاع بوا إلى مساااتت  المتاصااافات العلمية في المنساااساااات الع
 ط ع على آخر الجوتد العلمياة في مجااع علتم  وأتمنى أن تتتفر لكم الظروف المنااساااااااااااااا اة ل  الادولياة.

اللغة وتعليموا، اسااااااتيعاب الجديد، والعمل على ااط ع علي  والتعريو ب ، ونشااااااره، والمساااااااهمة  ي   
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نفساا  لت ادع    هتماموالتخصااو واا للتتاصاال بي  األساااتذة وال احثي  في المجاع  الفر  إتاحة  و  أيضااا.
 المعارف والتعاون المشترك بينوم أفرادا ومنسسات.

 تقبلوا كل التقدير واالحترام 
 والسالم عليكم 
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