
 

 

 

 

 

 

 املؤتمر الدولي الثالث
  املنجز العربي اللغوي واألدبي يف الدراسات األجنبّية

 م2019 /09 /19 – 17املوافق  ـه 1441 /01 /19 - 17 الخميس الثالثاء إلى منيف املدة 
 

 يعقده قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة امللك سعود
 ون مع جائزة امللك فيصل العامليةبالتعا
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 قدمةامل

يبنى فيها ، ا أن املعرفة اإلنسانية جهد مشترك بين الحضارات واألممبات معلوًم
وتتفاعل فيها األنساق الفكرية املختلفة يف غير ما تنافر أو قطيعة، ، الالحق ىلع السابق

إلى  يمكن رصد اإلنجاز الذي تحقق بالتراكم عبر أجيال من املبدعين واملفّكرين إال بالنظر وال
ولذلك كان التراسل بين الثقافات والترافد بأشكال من اإلفادة والتلقي؛  ،املفيدين منهمتلقيه و

ا يف منابع املثاقفة بين املنتجات الفكرية واملنجزات األدبية سمة أساسية يف التطّور، ضرًب
 . ا يف سبل املعرفة الكونيةوتجّذًر

وصل بين وقد كانت الحضارة العربية اإلسالمية يف مرحلة من مراحل التاريخ حلقة 
تقرأ إنتاجهم وتؤلف منه وتستكشف ما فيه  ،حضارات مختلفة عنها يف الثقافة واللسان

وحريّ  بالدارس املنتمي إلى هذه الثقافة  .من فضائل وتثّمن ما فيه من إضافات ومكاسب
 املنجز العربي خاصة ما تعّلق منه بالتراث اللغوي واألدبي من منظور تقويمأن يبحث يف 

ات املختلفة التي تناولت بها الدراسات األجنبية إنتاج يفحص الكيفّي وأْنالعربي،  القارئ غير
وهو ما من  ا،واستلهاًم ا وترجمًةونقًد ا ودراسًةا وتحقيًقالعرب وضروب تعاملها معه جمًع

املتعّلق بالفجوات شأنه أن يطرح إشكاالت منهجية مختلفة نجد يف صدارتها اإلشكال 
ثقافة الباحث وثقافة املوضوع الذي  ،لوجية التي تكمن بين الثقافتينستموالثقافية واإلب

  .يبحث فيه وما يستتبعه ذلك من إسقاطات أو من عوائق الفهم أو شبهات التحّيز ونحوها

ا من املشاغل التي حّفزت الكثير من ا مهًميخفى أن املنجز العربي شّكل قسًم وال
وألهم الكثير من  ،وغيرها ة لبحوثهم األكاديمية منهاواالدارسين من غير العرب ليجعلوا منه ن

 ،املراكز البحثية التي عملت ىلع نشره والكشف عما فيه من جوانب إنسانية وقيم كونية
 . واآلداب العامليةمما يبرز إشعاع الذات العربية وامتدادها يف تاريخ املعرفة 

الغاية وال ىلع دراسة جهود وهو ما يفيد بأن املطلب يف كل هذا ال يقتصر ىلع هذه 
وإضاءة  ،املستعربين وحدهم بل هو كذلك يف بيان التعّدد يف املناهج واالتجاهات البحثية

وإبراز مدى  ،مواضع االختالف بين وجهة النظر العربية يف الدرس ووجهة النظر األجنبية
  .العربي ومرونته خصوبة الحقول القرائية ومتانة املنجز

قد اتجه يف املؤتمر السابق إلى دراسة "مغامرة" الباحث العربي يف وملا كان البحث 
قراءته التراث العربي من منظور املناهج الحديثة فإنه رام يف هذا املؤتمر الدولي الثالث أن 

 ا ىلع املنجزمقتصرً  ،ا وجهته شطر البحوث بغير اللسان العربييواصل نهج القراءة موليً 



 

 

 

نسق القراءة ومنظورات  ،ير العرب وهو ما يحقق اكتمال النسقاألدبي يف دراسات غاللغوي و
 .القراء

" هو التوصية التي املنجز العربي اللغوي واألدبي يف الدراسات األجنبّية كان موضوع "
 من املدةالتي انعقدت يف  وآدابهالقسم اللغة العربية  الثانيةالدولية  الندوةتمخضت عن 

دبي واللغوي يف الدراسات قراءة التراث األعنوان: " تحت م27/2/2014-25املوافق  ـه1435 /25-27/4
دراسة املنجز العربي اللغوي واألدبي يف الدراسات األجنبية يف إبراز وتنبع أهمية "، الحديثة

افه وجنسياته الجهود الكبيرة التي حظي بها تراثنا العربي من دراسات الغرب بكامل أطي
فات املتعددة مع والنظر يف مدى التأثر والتأثير الحاصل بين الثقا، ومعتقداته وتوجهاته

واستكناه  ،، مما يوجد فرص جديدة لتالقح أفكار املشتركين من الباحثينالثقافة العربية
 ،األنماط واألنساق املمتدة يف الزمان واملكان بين الدراسات العربية والدراسات األجنبية

هذه  تقويمومن ثم  ،لعربية وتأصيلها يف الفكر الغربياوصورتها والنظر يف شكل الذات 
 .نا لها من وجهة نظرناتقويمالدراسات للمنجز العربي و

 املؤتمرأهداف 

 التعريف بالدراسات التي تناولت املنجز العربي اللغوي واألدبي يف الدراسات األجنبية. -1
 وأثرها يف الدراسات األجنبية.إبراز جهود مترجمي األعمال العربية إلى اللغات األخرى  -2
 إيجاد فرص جديدة لتالقح أفكار املشتركين من الباحثين. -3
 الكشف عن اتجاهات القراءة للمنجز العربي يف الدراسات األجنبية. -4
استكناه األنماط واألنساق املمتدة يف الزمان واملكان بين الدراسات العربية والدراسات  -5

 األجنبية.
 ت العربية وتأصيلها يف الفكر الغربي.تجذير الذا -6
 القراءة اإلبستمولوجية للتراث يف الدراسات األجنبية. -7
 يم الدراسات األجنبية للمنجز العربي اللغوي واألدبي.تقو -8

 

 



 

 

 

 املؤتمرحاور م

 يكتب الباحث يف أحد املوضوعات اآلتية التي تتعلق بدراسة املنجر العربي اللغوي 
 ألجنبية :اواألدبي يف الدراسات 

 الدراسات املقارنة يف اللغة واألدب. -1
 : نحوًا وصرفًا ومعجمًا وكتابة.الدراسات اللغوية -2
 الدراسات يف األدب العربي قديمه وحديثه. -3
 الدراسات يف النقد األدبي والبالغة. -4
 الدراسات حول املوسوعات السالسل التعليمية. -5
 الكتب والدراسات حولها.تحقيق  -6
 والدراسات حولها. ،ترجمة األعمال العربية إلى اللغات األخرى -7
 الرسائل الجامعّية التي قدمت إلى الجامعات األجنبّية. -8

 املؤتمرشروط املشاركة يف 

 .لم يسبق نشره أو تقديمه إلى جهة أخرى أن يكون البحث أصياًل -1
وااللتزام بالشروط العلمية  ،دقةالجدة والعمق والباحث يف بحثه أن يتحرى ال -2

 واملنهجية.
 .بما يف ذلك املراجع واملالحق ،أال يزيد حجم البحث عن عشرة آالف كلمة -3
 .االلتزام باألوقات املحددة الستالم امللخصات والبحوث -4
 .املوضحة أدناه WORDااللتزام بطريقة كتابة البحث ىلع برنامج  -5

 

 

 



 

 

 

 للمؤتمرالجدول الزمني 

 املوعد املوضوع

 م2019/  03/  07 املوافق  ـه1440/  06/  30 آخر موعد الستقبال امللخصات

 م2019/  03/  14 املوافق  ـه1440/  07/  07 اإلعالن عن األوراق املقبولة
 م2019/  05/  15 املوافق  ـه1440/  09/  10 آخر موعد الستقبال البحوث كاملة

واإلعالن عن املقبول  وثبحنهاية فحص ال
 منها

 م2019/  05/  20 املوافق  ـه1440/  09/  15

 الخميس –الثالثاء  املؤتمرموعد إقامة 
 م2019 /09/   19 – 17 املوافق ـه 1441/  01/  19 - 17 

 التواصل

 https://www.facebook.com/Conference.arabic       ىلع الفيسبوك املؤتمرموقع 

 nadwa.arabic@gmail.com                                          بريد املؤتمر اإللكتروني

 http://cutt.us/Mbozc                                                    رابط نموذج امللخص

 الحقوق وااللتزامات :

 التالي:يلتزم قسم اللغة العربية وآدابها ب
 إصدار تأشيرة الدخول للمملكة العربية السعودّية مجاًنا. 
 تحكيم بحوث املؤتمر وطباعتها. 
 استقبال املدعوين من املطار للفندق ومن الفندق للمطار. 
 ثة أيام مدة ثال الفندق واإلعاشة. 
  باملؤتمر معتمدة من الجامعةشهادة مشاركة. 
 أما تذاكر الطيران فهي ىلع الحساب الشخصي للمشاركين. 

https://www.facebook.com/Conference.arabic

