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الرعاية

الإمارات  دولة  رئي�س  نائب  مكت�م،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمّ�  �شاحب  برعاية 
العربية املتحدة، رئي�س جمل�س ال�زراء، حاكم دبي، ينظم املجل�س الدويل لّلغة العربية بالتعاون 
مع املنظمات العربية والدولية، امل�ؤمتر الدويل الثامن لّلغة العربية، وذلك خالل الفرتة من 10 - 13 اإبريل 

2019 امل�افق 5 - 8 �شعبان 1440هـ يف دبي. 

املجل�س الدويل للغة العربية 
�س. ب 6888 11- بريوت- لبنان

 هـ 009611364611  
ف 009611364603 

دع�ة للح�ش�ر وامل�شاركة

تت�شرف �شاحبة اجلاللة »اللغة العربية« بدع�ة جميع امل�ؤ�ش�شات احلك�مية والأهلية ال�طنية والعربية والدولية والأفراد من جميع 
واملبادرات  وامل�شاريع  والدرا�شات  البح�ث  وتقدمي  العربية  لّلغة  الدويل  امل�ؤمتر  يف  وامل�شاركة  للح�ش�ر  وال�ظائف،  التخ�ش�شات 
والتجارب الناجحة، والتقارير واأوراق العمل والتقنيات التي تركز على اللغة العربية وعالقتها بالتخ�ش�شات وامليادين احلي�ية كافة. 
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info@alarabiah.org

almajless1@outlook.com

 www.alarabiah.org

www.alarabiahconference.org

اأ�شحاب الأبحاث املمّيزة يف امل�ؤمتر الدويل ال�شابع للغة العربية

اجتماع عمداء كليات الآداب يف ال�طن العربي �شمن اأعمال امل�ؤمتر الدويل ال�شابع للغة العربية 

اتحاد الجامعات العربية
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د. ت�ل��س م�شطفى-اإندون�شيا 
الأمني العام  لحتاد مدر�شي اللغة العربية باإندوني�شيا

اأ. د. �شيخ م��شى دمري-تركيا
 Gaziantep نائب رئي�س جامعة

اأ. د. يا�شر اإبراهيم املالح-فل�شطني
جامعة القد�س  املفت�حة

اأ. د. �شالح بلعيد- اجلزائر
رئي�س املجل�س الأعلى للغة العربية - اجلزائر

د. اجل�هرة بنت فهد بن حممد  اآل �شع�د-ال�شع�دية
مديرة جامعة الأمرية ن�رة بنت عبد الرحمن �شابقا

اأ. د. حممد الرابع اأول �شعد-نيجرييا
ق�شم اللغة العربية، جامعة بايرو، كن�،  نيجرييا. 

اأ. د. دوك�ري مي�شريي-�شاحل العاج
رئي�س ق�شم اللغة العربية - جامعة ولية ي�بي- نيجرييا 

د. اأحممد فرج علي فرحات-ليبيا
رئي�س ق�شم اللغة العربية بجامعة عمر املختار

اأ. د. اإبــراهــيــم اأحــمـد اأبـ�الـ�شـ�اب-املغرب
جـامــعـة الأخـ�يـن باإفـران – الـمـغـرب 

اأ. د. حممد بن ح�شن الزير-ال�شع�دية
عميد كلية اللغة العربية �شابقا - 

جامعة الإمام حممد بن �شع�د الإ�شالمية
ال�شع�دية

اأ. د. حمم�د اأحمد ال�شيد-�ش�ريا
نائب رئي�س جممع اللغة العربية بدم�شق ورئي�س اللجنة ال�طنية 

ال�ش�رية لتمكني اللغة العربية

اأ. د. زياد الزعبي- الأردن
اأمني عام جمعية كليات الآداب يف ال�طن العربي

اأ. د. ن�شرالدين اإبراهيم اأحمد ح�شني-ال�ش�دان
رئي�س ق�شم الدرا�شات العليا -  اجلامعة الإ�شالمّية العاملّية مباليزيا

د. مرمي ال�ش�يدي- الإمارات
رئي�شة ق�شم اللغة العربية - جامعة الإمارات

د. عبد املح�شن الطبطبائي-الك�يت
رئي�س ق�شم اللغة العربية - جامعة الك�يت

د. حممد املع�شني- عمان
رئي�س ق�شم اللغة العربية - جامعة ال�شلطان قاب��س

اأ. د. هرني ع�ي�س-لبنان
عميد كلية اللغات �شابقًا – جامعة القدي�س ي��شف - بريوت

اأ. د. �ش�زان ي��شف اأحمد القليني - م�شر
عميدة كلية الداب -جامعة عني �شم�س

اأ. د. عبد اللطيف عبيد- ت�ن�س 
الأمني العام امل�شاعد جلامعة الدول العربية

اأ. د. علي عبد اهلل  اأحمد النعيم- ال�ش�دان
مدير معهد اخلرط�م الدويل للغة العربية

د. عقيل رحيم علي- العراق
رئي�س ق�شم اللغة العربية - جامعة بغداد

اأ. د. حممد الق�شاة- الأردن
عميد كلية الآداب - اجلامعة الأردنية

د. خديجة احلميد-الإمارات
رئي�شة ق�شم درا�شات اللغة العربية - جامعة زايد

اأ. د. مهدي اأ�شعد عرار- الإمارات
رئي�س ق�شم اللغة العربية - جامعة ال�شارقة

اأ. د. اأحمد املحم�دي- املغرب
عميد كلية الآداب واللغات - جامعة م�لي اإ�شماعيل

اللجنة العلمية العليا ) اأبجديا ( 2
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واآدابها. العربية  اللغة  تخ�ش�شات  يف  العلمي  البحث  ت�شجيع  	•
العربية  باللغة  تهتم  التي  والدرا�شات  العلمي  بالبحث  الهتمام  	•

يف جميع التخ�ش�شات العلمية والإن�شانية والجتماعية.
باللغة  املهتمني  واملخت�شني  والباحثني  العلماء  بني  الت�ا�شل  حتقيق  	•

العربية بع�شهم ببع�س، وتعزيز الت�ا�شل وال�شراكات العلمية بينهم.
باللغة  تتعلق  التي  وامل��ش�عات  الق�شايا  جميع  يف  البحث  	•

العربية يف اأق�شام اللغة العربية واآدابها.
يف  العربية  باللغة  تتعلق  التي  وامل��ش�عات  الق�شايا  بحث  	•

خمتلف التخ�ش�شات واملهن.
والأ�شرة  الفرد  م�شت�ى  على  العربية  اللغة  باأهمية  ال�عي  ن�شر  	•

واملجتمع وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية والأهلية.
ت�شجيع املبادرات والتجارب الناجحة التي تهتم باللغة العربية،  	•

والعمل على ت�ظيفها يف جميع �ش�ؤون احلياة.
يف  ال�شخ�شية  واخلربات  امليدانية  التجارب  من  ال�شتفادة  	•

تط�ير تعّلم اللغة العربية وتعليمها.
الهتمام بالتقارير والدرا�شات والختبارات واملعايري التي تهتم  	•

مبعاجلة اللغة العربية على جميع امل�شت�يات.
العربية. والثقافة  ال�طنية،  وال�حدة  والث�ابت  اله�ية  تعزيز  	•

وربطها  العربية  اللغة  ح��شبة  على  تعمل  التي  اجله�د  دعم  	•

اأهداف امل�ؤمتر 3
بال�شناعة والتقنية والتجارة .

فر�س  على  تعمل  التي  واخلطط  والت�شريعات  ال�شيا�شات  دعم  	•
اللغة العربية يف الإدارة والتعليم و�ش�ق العمل والإعالم.

املختلفة. والعل�م  والرتجمة  العربية  اللغة  بني  العالقة  تعزيز  	•
الت�ا�شل والتكامل بني املخت�شني وامل�ش�ؤولني خلدمة اللغة العربية.  	•
العربية  اللغة  خلدمة  حديثة  تعليمية  م�شادر  عن  البحث  	•

ون�شرها بالطرق التي تت�افق مع معطيات الع�شر.
تاأكيد اأهمية التدري�س والتعليم باللغة العربية يف جميع املراحل  	•

الدرا�شية.
باللغة  املعنية  ال�طنية  احلكم  واأنظمة  الد�شاتري  م�اّد  تفعيل  	•

العربية لتحقيق ال�شيادة ال�طنية والعربية. 
بغريها. للناطقني  العربية  اللغة  بتعليم  الهتمام  	•

ت�شجيع احل�ار والت�ا�شل وتبادل امل�شالح على امل�شت�ى ال�طني  	•
والعربي والدويل. 

جت�شري الفج�ة بني اللغة العربية والعل�م وال�شناعات ومعطيات  	•
الع�شر احلديثة.

خدمة  يف  والأفراد  والأهلية  احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  دور  تفعيل  	•
اللغة العربية. 

ون�شره.  وتعزيزه  العنكب�تية  ال�شبكة  العربي على  املحت�ى  زيادة  	•

اجتماع روؤ�شاء اأق�شام اللغة العربية امل�شارك�ن يف امل�ؤمتر الدويل ال�شابع للغة العربية 
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احل�ش�ر بدون م�شاركات: 

يرحب امل�ؤمتر بالراغبني يف احل�ش�ر )فقط( بدون اأبحاث اأو درا�شات اأو اأوراق عمل، ويعّد احل�ش�ر من اأكرب و�شائل الدعم والت�شامن مع 
اللغة العربية من الأفراد واملجتمعات والأق�شام وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية والأهلية وال�شركات. ويهدف احل�ش�ر اإىل اإثراء النقا�س واحل�ار، وتبادل 
اخلربات والطالع على التجارب الناجحة، والت�ا�شل مع امل�ش�ؤولني والعلماء والباحثني واملخت�شني واملهتمني باللغة العربية، ف�شاًل عن رفع 
م�شت�ى ال�عي وال�شراكة يف حتمل امل�ش�ؤولية، واإبداء الراأي ح�ل جممل الق�شايا وامل��ش�عات والأبحاث والدرا�شات واأوراق العمل التي يعر�شها 

يف امل�ؤمتر الباحث�ن واملخت�ش�ن وامل�ش�ؤول�ن و�شّناع القرار واملهتم�ن باللغة العربية. 

دع�ة للم�شاركة يف امل�ؤمتر بالأبحاث والدرا�شات

النظر عن تخ�ش�شاتهم ووظائفهم. وكل خمت�ّس مهما كان تخ�ش�شه  بغ�ّس  اأ�شا�شية، واجلميع م�ش�ؤول�ن عنها  العربية ق�شية  اللغة    
يجب اأن يك�ن املبادر لربط اللغة العربية بتخ�ش�شه وجمال عمله بحكم م�ش�ؤوليته ووظيفته. ومن هذا املنطلق يدع� امل�ؤمتر جميع الباحثني 
من خمتلف التخ�ش�شات والأق�شام والكليات واجلامعات وال�ظائف واملهن وال�شركات وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية والأهلية، اإىل تقدمي الدرا�شات 
والأبحاث اجلاّدة التي ت�شهم يف النمّ� املعريف والعلمي وتك�شف عن و�شائل وطرق جديدة، وابتكارات حديثة، ترثي البحث العلمي، وتعزز عالقة 

اللغة العربية مبختلف التخ�ش�شات واملهن والأعمال. 

العربية  اللغة  ويربطان  العلمي،  بالبحث  ينه�شان  �ش�ف  العربية  باللغة  اأبحاثهم  وربط  التخ�ش�شات  الباحثني من خمتلف  م�شاركة  اإّن 
بالعل�م والتخ�ش�شات املختلفة، ويقل�شان الفج�ة بينها وبني اللغة العربية، وي�شهمان يف جعل اللغة العربية حا�شرة يف جميع امليادين ومرتبطة 
بالتط�ر والتقدم العلمي والتقني وال�شناعي. كما اأّن اإثراء امل�ؤمتر بالأبحاث والدرا�شات ي�شهم يف تعزيز املحت�ى العربي على ال�شبكة العاملية 

واإي�شال املاّدة العلمية للباحثني واملهتمني يف جميع اأنحاء العامل. 

ويرحب امل�ؤمتر باأوراق العمل، والتقارير، واملبادرات، والتجارب الناجحة، من خمتلف امل�ؤ�ش�شات احلك�مية والأهلية، وال�شركات، ومن 
جميع التخ�ش�شات التي ت�شهم يف تعزيز البحث العلمي باملعل�مات واحلقائق واخلربات امليدانية من م�شادرها الأولية، ف�شاًل عن دورها يف 
تك�ين عالقة وثيقة بني الأفراد واملجتمعات وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية والأهلية للتعريف باجله�د التي تبذل على جميع امل�شت�يات. كل ذلك من 
اأجل ربط اللغة العربية بجميع التخ�ش�شات واملجالت وامليادين احلي�ية. ويعّد هذا الن�ع من امل�شاركات من اأهم م�شادر املعرفة التي تعني 
�شّناع القرار والباحثني واملهتمني، وت�شهم يف التعرف اإىل امل�شكالت والتحديات التي ت�اجه اللغة العربية، واإىل احلل�ل التي تتم يف خمتلف 

امل�ؤ�ش�شات واملجتمعات والدول.  

جتارب وخربات

يدع� امل�ؤمتر جميع الأفراد وال�زارات واجلامعات والأق�شام والكليات واملدار�س احلك�مية والأهلية والأجنبية وال�شركات، اإىل امل�شاركة 
بتقدمي جتاربها وخرباتها وم�شاريعها ومناهجها وخططها ومبتكراتها وما لديها من جه�د يف جمال اللغة العربية. 
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تعليمات واإر�شادات امل�شاركة بالأبحاث والدرا�شات واأوراق العمل والتقارير واملبادرات والتجارب والتقنيات

تكتب امل�شاركة بلغة عربية �شحيحة ومدققة لغ�يًا. 	•
يتقدم الراغب يف امل�شاركة مبلخ�س البحث اأو الدرا�شة اأو امل�شاركة التي يرغب يف تقدميها يف امل�ؤمتر يف حدود �شفحة فقط. 	•

ل تتعدى امل�شاركة 15 �شفحة بحجم 14 للحرف امل�شتخدم. 	•
تكتب الأبحاث والدرا�شات وفق عنا�شر البحث العلمي. 	•

تكتب املراجع يف نهاية الدرا�شة. 	•
ة بامل�ؤمتر. تخ�شع الدرا�شات لتحكيم اللجنة العلمية اخلا�شّ 	•

يح�شل الباحث على امل�افقة على تقدمي البحث والدرا�شة �شمن اأعمال امل�ؤمتر. 	•
يح�شل الباحث على �شهادة احل�ش�ر وامل�شاركة يف نهاية امل�ؤمتر. 	•

 كيفية تقدمي امللخ�شات وال�شرية الذاتية

امللخ�س: يقدم طالب امل�شاركة بدرا�شة اأو ورقة عمل، بعد ا�شتكمال من�ذج الت�شجيل، ملخ�شًا يحت�ي على ما يلي:

امل�شاركني. اأو  امل�شارك  ا�شم  	•
والتخ�ش�س. امل�شارك  عن�ان  حتديد  	•

والدرا�شات.  الأبحاث  يف  املتبعة  طريقته  اأو  البحث  منهج  حتديد  	•
حتديد امل��ش�عات الرئي�شة التي يركز عليها البحث . 	•
امللخ�س عن �شفحة حجم اخلط فيها 14  اأن ل يزيد  	•
وترفق  امل�ؤمتر  كتاب  يف  امللخ�شات  طباعة  تتم  �ش�ف  	•
معها ال�شرية املخت�شرة للباحث كما ه� م��شح يف ال�شكل.

)مقالة(  بطريقة  تكتب  الذاتية  ال�شرية 
ال�شهادة  على  حتت�ي  كلمة،  مئة  عن  تزيد  ل  خمت�شرة 
الأبحاث،  العمل،  مكان  والتخ�ش�س،  العلمية،  واملرتبة 

الهتمامات، امل�شاركات يف اللجان واجلمعيات.

امل�افقة على امللخ�س 

تتم  امل�ؤمتر  لإدارة  امللخ�س  اإر�شال  بعد  	•
مراجعته خالل اأ�شب�ع من تاريخ اإر�شاله.

على  امل�شاركة  اأو  امل�شارك  يح�شل  مل  اإذا  	•
الت�ا�شل  اإعادة  يجب  اأ�شب�ع  خالل  الرد 
مع اإدارة امل�ؤمتر ل�شمان و�ش�ل الطلب اأو 

الت�شال هاتفيًا. 
ة بامل�ؤمتر  بعد م�افقة اللجنة العلمية اخلا�شّ 	•
اأو  امل�شارك  خماطبة  تتم  امللخ�س،  على 
الإر�شادات  بع�س  مع  بامل�افقة  امل�شاركة 
اإجراءات  وا�شتكمال  ملراعاتها  واملعل�مات 

الت�شجيل يف امل�ؤمتر.
يف  امل�شاركة  اأو  امل�شارك  ي�شتمر  اأن  يجب  	•
م�قع  ومتابعة  امل�ؤمتر  اإدارة  مع  الت�ا�شل 
امل�ؤمتر واملجل�س لالطالع على امل�شتجدات. 

حتكيم الأبحاث ون�شرها يف امل�ؤمتر

يعتمد امل�ؤمتر الأبحاث العلمية، ويحكم الأبحاث والدرا�شات وامل�شاركات اللجنة العلمية اخلا�شة بامل�ؤمتر. وي�شمح امل�ؤمتر بامل�شاركات التي 
ة امل�ؤ�ش�شات احلك�مية والأهلية والأفراد. ولهذا يتم ن�شر ملخ�شات  تعزز البحث العلمي باملعل�مات الأولية واحلقائق من م�شادرها، وخا�شّ
الأبحاث وامل�شاركات واأوراق العمل يف كتاب امل�ؤمتر.  كذلك يتم ن�شر الأبحاث واأوراق العمل التي قدمت يف امل�ؤمتر عرب م�قع امل�ؤمتر الإلكرتوين، 
بهدف دعم البحث العلمي، ومتكني الباحثني واملهتمني و�شّناع القرار وامل�ش�ؤولني من الطالع على الأبحاث والدرا�شات واأوراق العمل واملبادرات 
والتجارب الناجحة والتقنيات احلديثة، وال�شتفادة من جه�د امل�ؤ�ش�شات احلك�مية والأهلية التي ت�شهم يف التط�ر العلمي واملعريف لّلغة العربية.  
على  تعمل  التي  اللغ�ية  ال�شيا�شات  وخدمة  القرار  �شناعة  لتعزيز  واملهن  التخ�ش�شات  بجميع  العربية  اللغة  بربط  امل�ؤمتر  يهتم  كذلك 

اإ�شالح و�شع اللغة العربية على م�شت�ى الفرد والأ�شرة واملجتمع والدولة بجميع م�ؤ�ش�شاتها احلك�مية والأهلية. 

ال�شريةامللخ�س يف كتاب امل�ؤمتر

7
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مالحظة: امل�افقة على تقدمي البحث يف امل�ؤمتر، ل يعني اأّن البحث مقب�ل نهائيًا، اإّل بعد 
تقدميه ومناق�شته واحل�ش�ل على �شهادة امل�شاركة باإلقائه. 
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م�اعيد امل�ؤمتر وت�اريخه

مالحظات مهمة جداًاآخر موعد البدايةاملو�ضوع
مفت�حمفت�حالت�ضجيل املبكر

10 اإبريل 2019
يتم الت�شجيل قبل امل�ؤمتر

يتم الت�شجيل قبل امل�ؤمتر بي�م يف مقر امل�ؤمتر 
كتابة امللخ�س ب�شكل جيد ي�شهم يف التعريف بامل�شاركة وحمت�اها15 دي�شمرب 2018مفت�حاإر�ضال امللخ�ضات

ي�شجع امل�ؤمتر ت�شليم الأبحاث قبل امل�عد لتحكيمها والتمكن من مراجعتها وطباعتهااآخر م�عد 15 يناير 2019مفت�حاإر�ضال الأبحاث
ُيعتذر من الباحثني )الذين تتاأخر اأبحاثهم عن امل�اعيد املحددة اأعاله( من الن�شر واجلدولة �شمن جدول اأعمال امل�ؤمتر، لذا يرجى من جميع الباحثني وامل�شاركني 

اإر�شال م�شاركاتهم قبل امل�عد املحدد اأعاله ل�شمان الن�شر واجلدولة.

اجلدول الزمني الأويل للم�ؤمتر

اليوم التاريخ الوقت الفعالية
مفت�ح مفت�ح مفت�ح و�ش�ل امل�شاركني يف امل�ؤمتر

الأربعاء 10 اإبريل 2019 9 �س اإىل 8 م الت�شجيل - حفل ا�شتقبال
اخلمي�س 11 اإبريل 2019 8:30 �س اإىل 8 م الندوات واجلل�شات- حفل الفتتاح وجائزة حممد بن را�شد للغة العربية
اجلمعة 12 اإبريل 2019 8:30 �س اإىل  6 م الندوات واجلل�شات 
ال�شبت 13 اإبريل 2019 9 �س اإىل 8 م الندوات - اجلل�شة اخلتامية وتكرمي الأبحاث املميزة
الأحد 14 اإبريل املغادرة

تكرمي الأبحاث املميزة املقدمة للم�ؤمتر 

يكرم املجل�س الدويل لّلغة العربية اأح�شن 20 بحثًا مقدمًا يف امل�ؤمتر، وينال الباحث�ن مكافاأة رمزية و�شهادات �شكر وتقدير، وُيعلن الفائزون 
يف اجلل�شة اخلتامية بدون علم م�شبق منهم، ويحجب التكرمي عن الذين يتغيب�ن عن اجلل�شة اخلتامية.

الت�شجيل

امل�ضاركة ببحث اأو درا�ضة 	•
لطلب امل�شاركة ببحث اأو درا�شة اأو ورقة عمل اإىل امل�ؤمتر، يجب ا�شتكمال من�ذج الت�شجيل واإعداد امللخ�س اخلا�ّس بامل�شاركة واإر�شالهما معًا   

عرب الربيد الإلكرتوين و�ش�ف ترّد اإدارة امل�ؤمتر بربيد اإلكرتوين يفيد ب��ش�ل النم�ذج وامللخ�س، ويطلب ا�شتكمال الت�شجيل يف امل�ؤمتر.
)فقط(  احل�ضور  	•

من يرغب يف احل�ش�ر للم�ؤمتر )فقط(، يجب ا�شتكمال من�ذج الت�شجيل واإر�شاله عرب الربيد الإلكرتوين،  
والتاأكد من و�ش�ل الرّد خالل عدة اأيام من اإدارة امل�ؤمتر يفيد ب��ش�ل من�ذج الت�شجيل.  

الدعوة خطابات  	•
اإر�شال خطابات الدع�ة للم�ؤ�ش�شات احلك�مية والأهلية والأفراد. وميكن للم�ؤ�ش�شات الراغبة يف احل�ش�ر وامل�شاركة طلب الدع�ة من  يتم   

اإدارة امل�ؤمتر.
اأما الأفراد فيتم اإر�شال خطاب الدع�ة  لهم بعد اإر�شال من�ذج الت�شجيل للم�ؤمتر، وا�شتكمال اإجراءات الت�شجيل.  

بامل�ؤمتر. تتعلق  التي  وال�شتف�شارات  القرتاحات  بجميع  امل�ؤمتر  يرحب  	•
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العناوين والت�شال

املواقع الإلكرتونية 	•
 alarabiah.org  موقع املجل�س الدويل لّلغة العربية  

alarabiahconference.org موقع املوؤمتر الدويل لّلغة العربية  
alarabiah.org موقع الحتاد الدويل لّلغة العربية  

arabiclanguageic.org موقع �ضحيفة الّلغة العربية  

15
الت�ضال 	•

هـ 009611364611  
ف 009611364603  

الربيد الإلكرتوين  	•
جلميع مرا�ضالت املوؤمتر   

 almajless1@outlook.com 

لل�ضرورة ميكن التوا�ضل عرب   
info@alarabiah.org  

التاأ�شرية وال�شفر والإقامة وامل�ا�شالت

يف الإقامة مع الأقارب والأ�شدقاء يف دبي. 

 املوا�ضالت: 
اإىل  وامل�شاء  ال�شباح  يف  امل�ؤمتر  اأيام  امل�ا�شالت  امل�ؤمتر  ي�فر 
الفندق الرئي�س )مقر امل�ؤمتر( ح�شب جدول ي�زع على اجلميع 

يف الفنادق التابعة للم�ؤمتر.

الرائع،  امل�ا�شالت  نظام  لت�افر  جدًا  �شهلة  دبي  يف  التنقالت 
ووفرة �شيارات الأجرة على مدار ال�شاعة يف جميع الأماكن.

الر�ش�م و�شهادة احل�ش�ر وامل�شاركة

ال�ضهادات:
امل�ؤمتر.  يح�شر  ملن  ح�ش�ر  �شهادة  امل�ؤمتر  مينح  	•

امل�ؤمتر.  يف  واملتحدثني  للباحثني  م�شاركة  �شهادة  امل�ؤمتر  مينح  	•
ومناق�شتها  اأبحاثهم  وتقدمي  وم�شاركتهم  ح�ش�رهم  لت�ثيق 

واعتمادها النهائي يف امل�ؤمتر.
الندوات. تروؤ�س  على  �شكر  �شهادة  الندوات  روؤ�شاء  مينح  	•

اأبحاثهم  بتميز  تفيد  �شهادات  املميزة  الأبحاث  اأ�شحاب  مينح  	•
ف�شاًل عن جائزة التميز

م �ضهادة حتكيم لأبحاث املوؤمتر نح املحكِّ ميمُ 	•

الر�ضوم:
الكثري  تقدمي  مقابل  الرمزية  الر�ضوم  مبداأ  املوؤمتر  يعتمد 
من اخلدمات للح�ضور وامل�ضاركني، ومنها املطبوعات، حقيبة 
املوؤمتر، ال�ضيافة يومياً اأثناء املوؤمتر، املوا�ضالت وغريها من 
اخلدمات العاّمة. وجميع معلومات الر�ضوم متوفرة يف منوذج 

الت�ضجيل. 

التاأ�ضرية: 
امل�ؤمتر  يف  للم�شجلني  التاأ�شريات  عن  معل�مات  اإعطاء  �شيتم 

)فقط( من الباحثني واحل�ش�ر.

ال�ضفر: 
باحلجز  ال�شتعداد  عليه  امل�ؤمتر  ح�ش�ر  يف  يرغب  من  جميع 
للح�ش�ل  ال�قت  عامل  من  وال�شتفادة  حج�زاته  وتاأكيد  املبكر 
على اخلف��شات التي تقدمها �شركات الطريان �شمن براجمها 

امل��شمية. 

الإقامة: 
الفنادق من  العديد من  العربية مع  لّلغة  الدويل  امل�ؤمتر  يتعاون 
ة للم�ؤمتر. وللحجز يف  خم�س جن�م اإىل جنمتني، وباأ�شعار خا�شّ
للم�شجلني يف  الفنادق  قائمة  امل�ؤمتر  ير�شل  �ش�ف  الفنادق  هذه 
امل�ؤمتر )فقط(. ونرج� من الراغبني باحلجز يف هذه الفنادق 
ا�شتكمال من�ذج احلجز للفنادق واإعادته للم�ؤمتر، وبعدها �ش�ف 
الأولية وح�شب الختيار.  للفنادق ح�شب  الأ�شماء  امل�ؤمتر  ير�شل 
و�ش�ف تت�ا�شل الفنادق مبا�شرة مع احلاجزين ل�شمان حجزهم 
بالطرق التي يرونها، �ش�اء ببطاقة الئتمان، اأو التح�يل، اأو عن 

طريق الأ�شدقاء الذين ميكنهم  م�شاعدتهم يف تاأمني احلجز. 

امل�ؤمتر، ل�شرتاط  للم�شاركني يف  امل�ؤمتر احلج�زات  لن ي�شمن  	•
الفنادق �شمانًا ماليًا للحجز. 

بتاأكيد  الفنادق  هذه  يف  باحلجز  الراغبني  امل�ؤمتر  ين�شح  	•
حج�زات الطريان وحتديد م�اعيد ال��ش�ل واملغادرة.

�شمان  عدم  وحال  للحجز،  واحدة  ليلة  �شمان  الفنادق  تتطلب  	•
ليلة يلغى احلجز.

يرغب  اأو  ذلك،  يف  يرغب  ملن  اأخرى  فنادق  عن  البحث  ميكن  	•

16
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تطبيقية بالغية  درا�شات  	•
تطبيقية اأ�شل�بية  درا�شات  	•
الل�شاين  والدر�س  البالغة  	•

 5- الدرا�شات ال�ش�تية 
القدمية اجله�د  	•

احلديثة  اجله�د  	•
املعا�شر ال�ش�تي  الدر�س  	•

 6- الدرا�شات الدللية واملعجمية
املعجم و�شناعة  العربي  املعجم  	•

ونظرياته املعنى  	•
امل�شطلحات  	•

 7- الدرا�شات الل�شانية
الت�ليدية الل�شانيات  	•

ال�ظيفية  الل�شانيات  	•
الذرائعية  الل�شانيات  	•

املقارنة الل�شانيات  	•
ال��شفية الل�شانيات  	•
املعرفية الل�شانيات  	•

ال�طنية  والأهلية  احلك�مية  وامل�ؤ�ش�شات  الدولة  املجتمع،  الأ�شرة،  الفرد،  م�شت�ى  على  العربية  باللغة  يتعلق  ما  كّل  يف  امل�ؤمتر  يبحث  	•
والأنظمة  والقرارات  وال�شيا�شات  العمل  واأوراق  والتقارير  الناجحة  والتجارب  والدرا�شات  الأبحاث  بجميع  ويرّحب  والدولية،  والعربية 

الت�شريعية، واملبادرات التقنية اأو الأعمال الإجرائية التي تتعلق باللغة العربية اأو بعالقتها بجميع التخ�ش�شات. 

يدع� امل�ؤمتر اإىل تقدمي الأعمال التي تعالج عالقة اللغة العربية بالإدارة، �ش�ق العمل، التعليم، التجارة، الإعالم، الثقافة، ال�شناعة،  	•
التقنية، وغريها من امليادين احلي�ية.

والعناوين  وامل��ش�عات  والأطاريح  املبادرات  عن  ف�شاًل  )املبتكرة(،  اجلديدة  وامل��ش�عات  بالأبحاث  التقدم  وي�ؤيد  امل�ؤمتر  ي�شجع  	•
والأفكار والقرتاحات اجلديدة التي تهتم باللغة العربية يف خمتلف امليادين والتخ�ش�شات، والتي مل ترد �شمن امل��ش�عات واملحاور.

الكتابة  والباحثات  للباحثني  وميكن  ومناق�شتها،  بحثها  ميكن  التي  والق�شايا  امل��ش�عات  من  العديد  حتتها  يندرج  عاّمة  حماور  هذه  	•
عن اأي م��ش�ع يتعلق باللغة العربية بغ�ّس النظر عن املحاور املقرتحة التالية:

حماور امل�ؤمتر 

1- العربية والأمن ال�طني والعربي
اللغ�ي الأمن  	•

والفكري الثقايف  والأمن  العربية  	•
ال�طنية  وال�حدة  العربية  	•

العربي والتكامل  والت�شامن  العربية  	•
والعربية ال�طنية  واله�ية  العربية  	•

وال�شيادة وال�شتقالل  العربية  	•
احلكم واأنظمة  والد�شاتري  العربية  	•

امل�شرتك العربي  العمل  ومنظمات  العربية  	•
الدولية وامل�ؤمترات  املنظمات  يف  العربية  	•

 
2- الدرا�شات النح�ية وال�شرفية 

النح�ي الرتاث  كتب  	•
احلديثة وال�شرفية  النح�ية  الدرا�شات  	•

تطبيقية درا�شات  	•

3- الدرا�شات النقدية والأدبية
ال�شعر 	•

النرث ق�شيدة  	•
حكايات..( روايات،  )ق�ش�س،  ال�شرديات  	•

املقارن الأدب  	•
العرب لغري  الأدبية  اجله�د  	•

4- الدرا�شات البالغية والأ�شل�بية  
واملحدثني القدماء  بني  البالغي  الدر�س  	•

18
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 8- الهند�شة اللغ�ية 
 9- الأدب الرقمي

 10- الأبحاث العلمية يف اأق�شام اللغة العربية
العربية  اللغة  اأق�شام  يف  التخ�ش�شية  الأ�شاتذة  اأبحاث  	•

والآداب.
يف  والدكت�راه  املاج�شتري  لر�شائل  وحتليلية  نقدية  درا�شات  	•

اجلامعات العربية.
يف  والدكت�راه  املاج�شتري  لر�شائل  وحتليلية  نقدية  درا�شات  	•

اجلامعات غري العربية.
امل�شتقبل. وا�شت�شراف  ال�اقع  درا�شات  	•

 11- اأق�شام العربية يف الكليات واجلامعات العربية والدولية 
واقع اأق�شام اللغة العربية وم�شتقبلها 	• 

اللغة  اأق�شام  يف  املعتمدة  وال�شاعات  الدرا�شية  اخلطط  	•
العربية 

اأق�شام اللغة العربية و�ش�ابطها معايري القب�ل للدرا�شة يف  	•
اأ�شاتذة اللغة العربية يف اأق�شام اللغة العربية يف اجلامعات  	•

على امل�شت�ى ال�طني والعربي والإ�شالمي والدويل
العربية اللغة  اأق�شام  يف  العلمي  البحث  	•

العربية  اللغة  تعليم  تط�ير  يف  العربية  اللغة  اأق�شام  دور  	•
وتعلمها

طرق تدري�س اللغة العربية وتعليمها يف اأق�شام اللغة العربية 	•
اللغة  اأق�شام  يف  والطالبات  الطالب  وتق�مي  الختبارات  	•

العربية
اجل�دة والتقييم والعتماد الأكادميي للخطط الدرا�شية يف  	•

اأق�شام اللغة العربية
وم�ش�ؤولياتها واإدارتها  العربية  اللغة  اأق�شام  رئا�شة  	•

واملجتمع باجلامعة  العربية  اللغة  اأق�شام  عالقة  	•
العربية اللغة  اأق�شام  ت�اجه  التي  والعقبات  التحديات  	•

العمل و�ش�ق  العربية  اللغة  وطالبات  طالب  	•
 

 12- م�ؤ�ش�شات العربية وجه�دها 
مراكز  	• 

	اأق�شام   	•
	معاهد  	•

كليات 	•
جمعيات  	•

جمامع  	•
اأو م�شاريع( جه�د اأخرى خلدمة العربية )مبادرات فردية  	•

العربية اللغة  م�ؤ�ش�شات  يف  والعتماد  	اجل�دة  	•
 

 13- العربية للناطقني بغريها
بغريها للناطقني  العربية  اللغة  ومناهج  كتب  	•

بغريها للناطقني  العربية  اللغة  برامج  اأ�شاتذة  	•
والطالبات  الطالب  وتقييم  والختبارات  والن�عية  اجل�دة  	•

يف برامج اللغة العربية للناطقني بغريها
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  وبرامج  العلمي  البحث  	•

بغريها
العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف  وامل�ؤ�ش�شات  الأفراد  جه�د  	•

للناطقني بغريها 
والتقنية بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  	•

وتعلمها بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  تط�ير  	•
العربية  الأقليات  من  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  	•

والإ�شالمية
بغريها للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  اجلامعات  دور  	•

بغريها للناطقني  العربية  اللغة  تدري�س  	•
 

 14- العربية يف م�ؤ�ش�شات التعليم العام ما قبل اجلامعي
املختلفة العام  التعليم  مراحل  يف  العربية  اللغة  	•

الأمية وحم�  العربية  اللغة  	•
حمادثة،  ا�شتماع،  كتابة،  )قراءة،  العربية  مهارات  تعليم  	•

اإلقاء، تعبري، خط(
املدر�شية والكتب  املناهج  	•

التعليمية  وال�شيا�شة  الدرا�شية  اخلطة  	•
وامل�شتقبل ال�اقع  العام،  التعليم  يف  التدري�س  لغة  	•

وتاأهيلهم وتدريبهم  واملعلمات  املعلمني  اإعداد  	•
يف  ودوره  العام  التعليم  مدار�س  يف  الرتب�ي  الإ�شراف  	•

النه��س باللغة العربية
وجدواها  العربية  اللغة  مقررات  تدري�س  طرق  	•

مالءمتها  ومدى  امليدانية  والتقارير  والختبارات  املقايي�س  	•
للمعايري العلمية

العربية  على  وتاأثريها  الدولية  واملدار�س  الأجنبية  املدار�س  	•
واملجتمع

يف  العربية  اللغة  ت�اجه  التي  وامل��ش�عات  الق�شايا  	•
م�ؤ�ش�شات التعليم العام
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واملناهج  والتق�مي  التدري�س  )طرق  العربية  اللغة  مناهج  	• 
واإعداد املعلمني وتاأليف املناهج والإدارة املدر�شية(

)الرو�شة  يف  الطفل  لغة  املدر�شة  قبل  ما  وتعليم  العربية  	•
والتمهيدي وال�شف�ف الأوىل(

التعليم  وم�ؤ�ش�شات  واجلامعات  الكليات  يف  العربية   -15
العايل

ال�اقع  بني  العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  يف  التدري�س  لغة  	•
واملاأم�ل

الت�شريعات وال�شيا�شات اللغ�ية يف م�ؤ�ش�شات التعليم العايل 	•
التخ�ش�شات  يف  القب�ل  مبعايري  العربية  اللغة  عالقة  	•

والأق�شام والكليات واجلامعات.
التخ�ش�شات  يف  الأ�شاتذة  برتقيات  العربية  اللغة  عالقة  	•

والأق�شام والكليات واجلامعات.
التعليم  م�ؤ�ش�شات  يف  اللغ�ية  والن�عية  اجل�دة  معايري  	•

العايل
العربية  باللغة  الهتمام  يف  الأ�شاتذة  دور  	•

جه�د الأق�شام والكليات واجلامعات يف خدمة اللغة العربية  	•
املقررات  اجلامعي،  )الأ�شتاذ  اجلامعي  التعليم  العربية يف  	•

اجلامعية، طرق التدري�س والتق�مي(
العلمي  والبحث  العربية  اللغة  	•

بني  الفج�ة  جت�شري  يف  ودورها  العربية  العلمية  املجالت  	•
العربية وعل�م الع�شر

 16- العربية والإعالم
العربية  اللغة  ن�شر  يف  الإعالم  دور  	•

يف  اللغ�ي  ال�اقع  على  وتاأثريها  الإعالمية  الك�ادر  كفاءة  	•
املجتمعات العربية

اللغ�ية  الإعالمية  امل�ؤ�ش�شات  �شيا�شات  	•
الإعالمية بامل�ؤ�ش�شات  العربية  اللغة  عالقة  	•

الإعالمي العمل  و�ش�ق  العربية  اللغة  	•
املتعلقة  الإعالمية  امل�ؤ�ش�شات  يف  اجل�دة  و�ش�ابط  معايري  	•

باللغة العربية
يف  العربية  اللغة  مكانة  على  وتاأثريها  التجارية  الإعالنات  	•

الإعالم

 17- العربية وال�شيا�شات والت�شريعات والق�انني

اللغ�ي والتخطيط  ال�شيا�شات  	•
اللغ�ية   والق�انني  والأنظمة  للت�شريعات  مناذج  	•

ال�شيا�شات اللغ�ية املعلنة وال�اقع اللغ�ي 	• 
العامة احلياة  يف  العربية  اللغة  	•

اللغ�ية  التنقية  	•
اللغ�ي  الإ�شالح  	•

ال�طنية اللغة  	•
وتاأثرياتها الأجنبية  اللغات  	•

وحتدياتها  العاّمية  اللهجات  	•
 

18- العربية والدين وعل�م ال�شريعة

19- العربية والتعريب والرتجمة

20- العربية و�ش�ق العمل

21- العربية والإدارة 

22- العربية والأ�شرة وال�عي الجتماعي
وال�شباب العربية  اللغة  	•
والأ�شرة  العربية  اللغة  	•
والطفل العربية  اللغة  	•

الت�ا�شل  ولغات  ال�شعبية  والفن�ن  الثقافة  يف  العربية  اللغة  	•
الي�مي

23- العربية والإبداع والبتكار والريادة

العربية والتقنية وال�شناعات والربجميات احلا�ش�بية  -24

اللغة  يف  وال�شتثمار  والقت�شاد  والتجارة  العربية   -25
العربية

26- اقت�شاديات اللغة العربية

27- العربية والعل�م الطبيعية

28- العربية والعل�م الإن�شانية والجتماعية
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29- العربية والطّب

30- العربية وال�شياحة

31- العربية والفن الت�شكيلي والر�شم والتمثيل والغناء 

32- العربية والثقافة 
العاّمة  املكتبات  	•

ة اخلا�شّ املكتبات  	•
العربي والكتاب  العربية  املكتبة  	•

العربي واملحت�ى  املعل�مات  	•
الكتاب  معار�س  	•
اخلط  معار�س  	•

الثقافية  املجالت  	•
الأدبية ال�شال�نات  اأو  واملجال�س  الن�ادي  	•

الثقافية  اجلمعيات  	•
املهرجانات 	•

الثقافية امل�شابقات  	•
امل�شارح 	•
الغناء  	•

33- اجل�ائز وتكرمي العربية
وامل�ؤ�ش�شات واملبدعني  الرّواد  ت�شجيع  يف  والتكرمي  اجل�ائز  	•

العربية لّلغة  وت�شجيعًا  اهتمامًا  الأكرث  اجل�ائز  	•
 

34- العربية واجلاليات العربية يف دول العامل وجه�دها 
يف خدمة اللغة العربية واملحافظة عليها

35- العربية وح�ار احل�شارات 

36- العربية واحلرف واخلط العربي

37- العربية وجه�د الأفراد وامل�ؤ�ش�شات

38- العربية والبحث العلمي يف الأق�شام العلمية والطبّية 
والتقنية – املجالت التخ�ش�شية

والتقارير  وال�شيا�شة  الديبل�ما�شية  يف  العربية   -39
ال�طنية والعربية والدولية

40- املبادرات والتجارب الناجحة

41- العربية ومراكز ال�شت�شراق
العرب   غري  عند  العربية  واقع  	•

العربية يف اجلامعات واملدار�س وامل�ؤ�ش�شات الجتماعية يف  	•
الدول غري الإ�شالمية

خارج  العربية  بخدمة  معني�ن  واأفراد  م�ؤ�ش�شات   -42
حدودها

43- العربية يف البلدان الإ�شالمية
اللغ�ية وال�شيا�شات  العربية  	•

وال�شريعة والدين  العربية  	•
الإ�شالمية واله�ية  اللغة  	•

الإ�شالمية البلدان  بني  والتكامل  والت�ا�شل  اللغة  	•
العمل و�ش�ق  العربية  	•

44- العربية والع�ملة


