
 

 

 

 

 

 

      

 جمهورية العراق        

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 الجامعة التكنولوجية       
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الندوة التخصصية األولى " حلقة نقاشية عن 

 التكنولوجيا واثرها في اللغة العربية"

بتوجيه مباشر من جهاز األشراف والتقويم العلمي فيي وزارنينيا 

و  برعاية السيد رئيس الجامعة التكنولوجية )أ.م.د. أمين دواي 

ثامر( المحترم نبنى قسم هندسة االنتاج والمعادن وبالتعاون مي  

جامعة  بغداد والجامعة العراقية برنامجاً  لدعم اليليغية اليعيربييية 

رافعاً  شعار " معاً  لتبقى لغتنا العربية حية " سيتيني يليى أوليى 

فعاليانه والمتمثلة بإقامة ندونه التخصصية األوليى وبيميكيار ية 

عدد من المختصين  " حلقة  نقاشية عن التكينيوليوجيييا واثيرهيا 

وذلك على   قاعة األستاذ الد تيور في اللغة العربية" 

جاسم الحيانيي فيي اليقيسيم  فيي نيميام السياعية  

/ 11/  82التاسعة مين ييوم االثينييين اليميوافيى 

8112. 

نعمل اللجنة التحضيرية على جعل هذه الينيدوة مين أهيم  اليليقيالاي اليعيليمييية فيي 

العراق  لدعم اللغة العربية ونتكرف بدعونكم للحضور واغنال الندوة بمقترحانكيم 

 ومداخالنكم  دعما ً للغتنا األم " لغة القران الكريم".

 نبذة حول برنامج دعم اللغة العربية :

نبنى قسم هندسة اإلنتاج والمعادن برنامجا ً لدعم اللغة العربيية ميتيضيمينيا 

 المحاور أدناه:

الندوة التخصصية األولى  " حلقة نقاشية عن التيكينيوليوجيييا واثيرهيا فيي 

 .8112/ 11/ 82اللغة العربية"  يوم االثنين  

دورة مجانية بعنوان )) األخ ال الكائعة في اللغة اليعيربييية(( فيي ييوم  ·

. وليميدة أسيبيو  فيي قسيم هينيدسية اإلنيتياج 8112/    18/  5االثنين 

 والمعادن.

 نظرة ناريخية عن اهتمام الجامعة التكنولوجية باللغة العربية. ·

 

أن هذه الندوة  والتي جالي  بتكليف من وزارة التعيليييم اليعياليي واليبيحيث 

العلمي هي مساهمة  أولى ضمن خ ة شاملة استهدفت دعم اللغة العربيية 

 والحفاظ عليها.

ولهذه الخ وة المبار ة أ ثر من مدلول يتمثل بالعمى واألصالة أضافة لميا 

نكهده في العالم بسبب العولمة واليتيكينيوليوجيييا واليتيحيول نيحيو ميجيتيمي  

المعرفة ، مما يستدعي ننكيي  اليليغية اليعيربييية ونسيريي  ونيييرة اليبيحيث 

والت وير في نرا يبها لموا بة التغيراي،  ونحن اليوم بحاجة إلى نيهيضية 

لغوية شاملة قادرة على نلبية مت لباي العصر وال نلقى هذه الخ وة عيليى 

عانى اللغويين فق  وهو ماسعينا له اليوم بيل البيد مين وجيود اليتيقينييييين 

 والفنيين في مجال الحواسيب والعلمال واألسانذة في شتى التخصصاي.

وخييير دليييل فلغتنا ليست لغة الكعر و النثر فق   بيل هيي أصيل اليعيليوم  

ماقدمه األستاذ نيلور  في بحثه  )الكلماي العربية في اليليغية االنيجيلييي يية( 

ذا را فيه ما ي يد على ألف  لمة عيربييية فيي الي يب واليكيييميييال واليفيليك 

ومين أميثيلية ذليك فيعينيصير    والبيولوجيا والجراحة دخلت اللغة االنجلي ية

البورون اشتى اسمه  من الكلمة العربية )بورك( ومعناه ابيي  وعينيصير 

االرسنك اشتى اسمه من الكلمة العربية )زرنيي(( وميعينياهيا وهيج )ذهيب 

اصفر( واشتى اسم ال ر ونيم من الكليمية اليعيربييية )زر يون( أي ذهيبيي 

 اللون والعديد من الكلماي األخرى.

 

 اللجنة المكرفة العليا : .1

 أ.م.د.احمد علي ا بر ا بر                                  )رئيسا ً(  ·

 ا.م.د. سعد شذر  ريم                                       )عضوا ً(  ·

 م.د. بهال سامي                                             )عضوا ً(  ·

 

 

 اللجنة العلمية : .8

 أ.د. يوسف خلف محل  / الجامعة العراقية             )رئيسا ً(  ·

 ا.د. مهدي صالح الكمري/  جامعة بغداد              )عضوا ً(   ·

 م.د. وليد حمدي عبد                                       )عضوا ً(                                                       ·

 )عضوا ً(                  م.م. شيمال طالب غني   ·

 

 

 اللجنة التحضيرية :.3

 أ.م.د.عبد الخالى فوزي حمود                          )رئيسا ً(  ·

 م.د. مهند فرحان  حميد                                  )عضوا ً(  ·

 ا.م.مهدي م ر حنون                                    )عضوا ً(  ·

 م.م.سنان سلمان حمدي                                 )عضوا ً(  ·

 )عضوا ً(                م.م. داليا حسين  ·

 )عضوا ً(                              م.م.اسيل جميل   ·

 

 

 لجنة التكريفاي :  .4

 )رئيسا ً(                             م.م.ايمان عصام عارف  ·

 )عضوا ً(                     م.م. صفال  اظم   ·

 )عضوا ً(               م.ر.مهندسين.نحرير سعدون   ·

 )عضوا ً(                             مهندسة زينة رحمن داود  ·

 )عضوا ً(                             مهندسة سارة محمد خليف  ·

 

 

 

 لجنة األعالم :  .5

 م.م. وليد خالد عبد القادر                              )رئيسا ً(  ·

 م.م. رباب فرحان عباس                               )عضوا(  ·

 مهندس .أقدم. اسعد حسن لفته                       )عضواً(  ·

 
 


