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ماالنج، إندونيسيا اليوم - نظم قسم الأدب

العربي بجامعة ماالنج الحكومية الأربعاء

(15/02/2023) حلقة دراسية عامة بعنوان

"فهم اللغة العربية من خالل نظرية

اللغويات الحديثة" في قاعة الصوتيات

الحلقة المرئية بكلية الآداب. وشارك في

خبيران في اللغويات، الأستاذ الدكتور

إفندي كادريسمان، من جامعة إسالمية

ماالنج والدكتور خلصين من جامعة ماالنج

الحكومية.

جامعة ماالنج الحكومية تنظم حلقة دراسية عن اللغة

العربية من منظور اللغويات الحديثة

أخبار إندونيسيا اليوم

نسخة الكترونية

نسخة الكترونية

أخبار

وبدأت الفعالية بكلمة لرئيس قسم الأدب

العربي الدكتور محمد أحسن الدين. وقال

"هذه الفعالية تدعم التعاون في

الدراسات العلمية من خالل وجهات نظر

مختلفة، حيث يشارك فيها خبراء في

اللغويات الإنجليزية والعربية. وهي

تعويض عن الدروس الدراسية التي

سنقوم بتنظيمها مرة واحدة في الفصل

الدراسي القادم." وختم كلمته بالشكر

للضيوف الكرام.

قد يهمك أيضا: قسم الأدب العربي

بجامعة ماالنج الحكومية إندونيسيا

ينظم دورة تدريبية للغة الإندونيسية

للناطقين بالعربية
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وقدم الأستاذ الدكتور إفندي كادريسمان محاضرته حول "اللغة العالمية مقابل
اللغة النسبية"، وصرح بأن الإنسان كحيوان ناطق وأن لكل مجتمع لغته الخاصة التي
تكون مفتوحة ومتعددة الأبعاد. وأن اللغة نسبية، مما يعني أن اللغة فريدة من

نوعها، سواء من حيث الهيكل أو الثقافة. وسوف يكون ذلك واضًحا عند النظر إليه
بشكل مقارن ومتعدد الجوانب. وأشار أيًضا إلى أن هناك مستويات مختلفة للغة

ا أو الأصدقاء ا أو الأكبر سن� تختلف فيها طريقة التحدث باختالف الأشخاص الأصغر سن�

المتساوين في السّن. على حد قوله.

ويليه الدكتور الحج خلصين في المادة الثانية، سلط فيه الضوء عن الأصوات والإمالء،
البية واللوغوغرافية. ومثاًال موضحا أن هناك ثالثة أنظمة للإمالء، وهي الأبجدية والس�
على ذلك في استخدام اللغة العربية، إذا لم يكن هناك حركات فهي تصنف ضمن
الأبجدية الحرفية، وإذا كانت هناك حركات فهي تصنف ضمن الأبجدية الحرفية

الكاملة. حسب تعبيره.
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قد يهمك أيضا: نجاح هيئة الطلبة بقسم الأدب العربي جامعة ماالنج الحكومية
أندونيسيا في تنظيم الندوة الدولية للغة العربية بالشراكة مع جامعة فوترا ماليزيا

تتميز هذه المناسبة بمشاركة واستضافة خبيرين في اللغويات يتناوالن نفس

الموضوع من خالل نظرتين مختلفتين للغة الحديثة.
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قد يهمك أيضا: قسم الأدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية إندونيسيا ينظم دورة
تدريبية للغة الإندونيسية للناطقين بالعربية
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