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اليوم العالمي للغة العربية
WORLD ARABIC LANGUAGE DAY

2019  ديسمبر18
البرنامج

إ ّن ا ّلذي مأل اللّغات محاس ًنا
الضاد
ّ جعل الجمال وس ّره في
Celui qui a doté les langues de grandes qualités,
A confié à l’arabe le secret de la beauté
He who imbued languages with the highest qualities
Bequeathed to Arabic the secret of beauty
Ahmed Chawqi / أحمد شوقي

البرنامج
اللغة العربية والذكاء االصطناعي
مقر اليونسكو (صالة )4
 18ديسمبر 2019
9.00

استقبال المشاركين

9.30

االفتتاح

اللغة العربية والذكاء االصطناعي
مقر اليونسكو (صالة )4
13.00
14.45

إطالق التقرير اإلقليمي بعنوان "بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربية:
اللغة العربية بوابة للمعرفة "  -القاعة رقم 4
ميسر الجلسة:
ّ
الدكتور أحمد أوزي  -الكاتب الرئيسي لدراسة حالة المغرب
المتحدثون:
الدكتور غيث فريز ،مدير مكتب اليونسكو االقليمي للعلوم في الدول العربية (التقديم العام للتقرير)
الدكتور أحمد زايد ،الكاتب الرئيسي للتقرير العام ولدراسة حالة مصر
الدكتور الدكتور عبداهلل بن صالح الوشمي ،الكاتب الرئيسي لدراسة حالة المملكة العربية السعودية
الدكتورة كلوديا تريسسو ،عضو اللجنة االستشارية للتقرير

15.45

مالحظات ختامية
السيدة ندى الناشف ،مساعدة المديرة العامة لليونسكو للعلوم االجتماعية واالنسانية

18.30

فعالية ثقافية (صالة )I
حفل موسيقي للفنانة دالل أبو آمنة

كلمة السيد معز شقشوق ،مساعد المديرة العامة لقطاع االتصاالت والمعلومات ،اليونسكو

كلمة األستاذ الدكتور إبراهيم البلوي ،السفير ،المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو

كلمة السيد صالح الخليفي ،المدير العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية
10.00

اللغة العربية والذكاء االصطناعي
النقاش األول  -تأثير الذكاء االصطناعي في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيزها
ميسر الجلسة:
ّ
الدكتور خالد شكري  -األمين العام للجمعية األوروبية للموارد اللغوية
المتحدثون:
معالي الدكتور سعود المتحمي ،أمين عام مؤسسة الملك عبد العزيز و رجاله للموهبة
السيد محمد الشارخ ،مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة صخر
الدكتورة منى المالكي ،أستاذ مساعد وعضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود
الدكتور محمد خالطي سراي ،أستاذ فقه اللغة العربية واللهجات في جامعة واسط

11.15

النقاش الثاني  -حوسبة اللغة العربية ورهان المستقبل المعرفي
ميسر الجلسة:
ّ
الدكتور عبد العزيز المقوشي  -مساعد مدير عام مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية
المتحدثون:
الدكتورة ماريت عوض ،أستاذ مساعد وباحث في تعلم اآللة والذكاء االصطناعي في الجامعة األمريكية
في بيروت
األستاذ الدكتور محمد حناش ،أستاذ هندسة اللغة العربية في جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل
الدكتورة فتحية عقاب ،أستاذ التاريخ القديم في جامعة الملك سعود
الدكتور عاطف مغاوري ،الباحث األول ومدير عام اإلدارة العامة للمعجمات العلمية واللغوية وإحياء
التراث في القاهرة

استراحة الغداء

