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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

 السادة الكرام، 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،  

لكم جميعا من أكاديميين    الخالص   وشكرهاأسمى آيات التقدير واالمتنان،  ترفع الجمعية الليبي للعمل الوطني  
الذي  لمساهمتكم في إنجاح هذا الحدث الدولي،  ، للتعبير عن امتنانها  وشخصيات اعتبارية وباحثين ومتابعين

 .ينعقد على مائدة اللغة العربية
 شكرا لوقتكم الثمين..  ف

 شكرا لتجاوبكم.. 
 شكرا لمشاركتكم ومتابعتكم..

 شكرا على كل شيء.. 
 لمزيد من العملفي الروح اإليجابية. وتنتهز اجتماعكم الميمون هذا لتعرب عن رغبتها  تحيي فيكم الجمعية ا

"بلسان عربي مبين". وذلك انطالقا من أهدافها واألسس التي    الذي نزل  معكم خدمة للغة القرآن الكريم  المثمر
 بنيت عليها. 

 
 السادة الكرام،، 

بها بالدي، وقد دأبت    استثنائية وصعبة تمر  م في ظروف2015تأسست الجمعية الليبية للعم الوطني في العام  
وفق ما توفر من إمكانيات وتهيأ من ظروف على إطالق المبادرات، التي تخدم الصالح العام، فقد تضمنت  

 . فةمصاد وليس من باب ال في العنوان، مفهوم العمل في اسمها، وكان الوطن حاضرا
ورعت ندوات ومحاضرات، وكان لها حضور في الحراك ومعارض،  لقد نظمت جمعيتنا الوليدة أنشطة ثقافية  

السياسي، وأطلقت وشاركت في مشاريع للمصالحة الوطنية الداخلية، كما أسهمت مؤخرا بالتوعية المجتمعية في  
 ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم. 

ذي تخرج به من دائرة المحلية إلى آفاق أرحب، ولعله من حسن الطالع أن  ويعتبر هذا النشاط هو األول ال
 قضية واحدة تجمعهم جميعا.تجتمع بأساتذة وأكاديميين من إحدى عشر دولة على 
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، والدولي األول، بحضوركم، يكون هذا العمل األكاديمي األولبأن    ها تتشرف، فإنوإيجابيتكمكبر فيكم دعمكم  توإذ  
من  لم تعد بيننا مسافات وال عوائق، بعد اختصارها جميعا عبر التقنية التي تجمعنا افتراضيا،  وإننا لنسعد أن  

 . ونطمح إلى المزيد من التواصل البناء. مختلف األصقاع،
 أن نتقدم بالشكر إلى كل من:  وال يسعنا في هذه السانحة إال

 انقره بتركيا ركفالبحوث وال مركز
 اإلنسانية العلمية المحكمة بالجزائر.مجلة الميادين للعلوم 

 كلية العلوم اإلسالمية بجامعة أنقرة يلدرم بيازد التركية.
 وقسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة مصراتة.

كما نحيي اللجنة العلمية للمؤتمر، وكل اللجان األخرى، ومنسقي الجلسات، وكل المشاركين ببحوثهم، ووقتهم  
 هذا الحدث األكاديمي المميز.   يتابعوجهدهم، وكل من 

 جميعا ، ووفقكم هللا فشكرا لكم
 والسالم عليكم ورحمة هللا 
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