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ت ملتقى :بعنوان ملتقى الطالبات بشطر ممثالً  املعهد أقام  مدينة يف لتطبيقية،ا اللغو

 صباحاً   التاسعة الساعة من هـ١٤٤٠/٧/٦ املوافق ٢١ مبىن للطالبات عبدهللا امللك
 .. الكربى لقاعة ظهراً  عشر الثانية حىت

 اإلمام جبامعة لعربيةا اللغة تعليم معهد وكيلة العقيل محد بنت ملياء .د امللتقى استهلت
 . طالب و ستدري هيئة أعضاء من للحضور ترحيبية بكلمة اإلسالمية سعود بن حممد
 مبعهد والثقافة ةاللغ قسم وكيلة القحطاين شارع هند لدكتورة التعريف مت ذلك وبعد

ت  لدى جميةاملع الكفاية بعنوان كلمة  وألقت سعود امللك جبامعة العربية اللغو
 هدفت و )مقرتنة ةدراس( اجلامعية املرحلة يف ا والناطقات العربية اللغة بغري الناطقات

 املرحلة يف األكادميية ةلدراس امللتحقات نية لغة العربية اللغة ملتعلمات التعّرف إىل
 ملتعلمات املعجمية ةالكفاي مقارنة وإىل اللغة، تعليم يف املعجمي املدخل ضوء يف اجلامعية

 يف االختالف أسباب على التعّرف وإىل ا، للناطقات املعجمية لكفاية العربية اللغة
 ضوء يف االختالف ذاهل املناسبة احللول واقرتاح العربية، اللغة ملتعلمات املعجمية الكفاية

 .الدراسة هذه نتائج
ت يف مساعد أستاذ العتييب مسهل أمساء الدكتورة ألقت مث  تعليم مبعهد طبيقيةالت اللغو

 والتخطيط ةاللغوي السياسة عن اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة العربية اللغة
 التشريعات  امنه عديدة لغات يف تدخل وكيف الدولة بناء يف تساعد وكيف اللغوي

 احلكومة اىل الطلبات تقدمي والتدريب العايل التعليم ، اإلدارية والقرارات اللوائح ،والقضاء
 . احلكومية غري املؤسسات يف التعامل لغة و عليها والرد

 اللغوي ضعالو  إىل قسمت وكيف اللغوي التخطيط أنواع عن أمساء الدكتورة وأوضحت
 .. اللغوية املكانة ختطيط و اللغوي واالكتساب اللغوي املنت و

ت يف مساعد أستاذ الربيع فهد عهود الدكتورة ألقت ذلك وبعد  كلية  التطبيقية اللغو
 احلزم على حتليله دراسة عن اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جبامعة والرتمجة اللغات
 املتون هي وما  نيسعودي لباحثني املاجستري رسائل يف كلمات  أربع من املكونة اللغوية
ت من بعض ذكرت و اللغوية  .واألجنبية العربية اللغوية املدو

 لعقيلا ملياء الدكتورة كرمت  و واحلضور األعضاء من مبداخالت امللتقى ختم مث
م حضورهم وشكرت ،، للملتقى املشاركات األستاذات ..ومداخال
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