
النشرة التعريفية

2-2014/12/3م الموافق  10-1436/2/11هــــ  واألربعاء(  )الثالثاء  الرياض 

الندوة الدولية 
اللغة العربية في مقررات التعليم العام

في اململكة العربية السعودية
»رؤية بينية«

الرياض )الثالثاء واألربعاء 29-1441/3/30هـ
املوافق 26-2019/11/27م(

النشرة التعريفية

2-2014/12/3م الموافق  10-1436/2/11هــــ  واألربعاء(  )الثالثاء  الرياض 

النشرة التعريفية

2-2014/12/3م الموافق  10-1436/2/11هــــ  واألربعاء(  )الثالثاء  الرياض 

النشرة التعريفية
)املعدلة(







• مقدمة :	

الحم��د هلل رب العالمين، والصاة والس��ام على أش��رف 
األنبياء والمرسلين، أما بعد :

فانطاق��ًا من رس��الة جامع��ة اإلمام محمد بن س��عود 
اإلسامية وأهدافها، التي تتضمن العناية باللغة العربية 
وعلومها وتعليمها وإعداد المتخصصين فيها والنهوض 
بالبح��ث العلمي فيها، وإدراكًا ألهمية الدراس��ات البينية، 
ودورها في خدمة اللغة العربية، صدرت موافقة معالي 
وزير التعليم العالي على أن تنظم جامعة اإلمام محمد 
ابن س��عود اإلس��امية ممثلة ف��ي مركز دراس��ات اللغة 

العربية وآدابها المؤتمر الدولي:

ويطم��ح ه��ذا المؤتمر إل��ى أن ُيفي��د المختص��ون باللغة 
العربية م��ن العلوم المتخصص��ة في الدراس��ات البينية 
في مختلف أنش��طة التواصل العلم��ي واالجتماعي، وأن 
تس��هم نتائج هذه الدراس��ات في تطوير دراس��ات اللغة 
العربي��ة بصفتها لغ��ة تخاطب ومجاال حيوي��ا، وبصفتها 
نش��اطا اجتماعيا وحضاريا، ولكونها في اآلن نفسه لغة 

حاملة للعلوم االجتماعية واإلنسانية المختلفة.

ويأم��ل مركز دراس��ات اللغ��ة العربية وآدابه��ا أن يتوصل 
المؤتم��ر إل��ى رصد عدد من المش��روعات الت��ي يمكن أن 
تنجز م��ن خال الدراس��ات البينية، ويمكن له أن يس��هم 
ف��ي إنش��اء التصور األول��ي نحو مش��روع وطن��ي إلدماج 
اللغ��ة العربي��ة في الحي��اة العامة، من خال الش��راكات 
وزارة  والتعلي��م،  التربي��ة  وزارة   ( المعني��ة  الجه��ات  م��ع 
التجارة والصناعة، وزارة الش��ؤون البلدي��ة والقروية، وزارة 
الثقافة واإلعام، وزارة الشؤون االجتماعية، وزارة الشؤون 

اإلسامية، وزارة العدل، مجلس الشورى( وغيرها  .
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       احلمــد هلل رب العاملــن، والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء 
واملرســلن، أمــا بعــد :

   فانطاقــًا مــن رســالة جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية 
وإعــداد  العربيــة وعلومهــا،  باللغــة  العنايــة  التــي تتضمــن  وأهدافهــا، 
والنهــوض  العربيــة  الدراســات  حقــول  يف  املتميزيــن  املتخصصــن 
البينيــة  الدراســات  ألهميــة  وإدراكًا  مجاالتهــا،  يف  العلمــي  بالبحــث 
فيهــا،  العلمــي  البحــث  وإثــراء  العربيــة  اللغــة  خدمــة  يف  ودورهــا 
واســتجابة ملتطلبــات خطــة التحــول الوطنــي )2020(، ورؤيــة اململكــة 
الطموحــة )2030(، التــي جعلــت اللغــة العربيــة جــزءا ال يتجــزأ مــن 
وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  دراســات  مركــز  خطــا  فقــد  الوطنيــة،  الهويــة 
خطــوات ضمــن برنامــج اجلامعــة للتحــول الوطنــي ببرامــج: نــدوات 
الوطنــي  للتحــول  املنــاخ  تهيــئ  علميــة  وأنشــطة  دوليــة،  ومؤمتــرات 
املنشــود علــى أســس علميــة راســخة، وانطاقــًا مــن ذلــك صــدرت موافقــة 
معالــي وزيــر التعليــم علــى أن تنظــم جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 
اإلســامية ممثلــة يف مركــز دراســات اللغــة العربيــة وآدابهــا نــدوة علميــة 

بعنــوان: دوليــة 

اللغة العربية يف مقررات التعليم العام
يف اململكة العربية السعودية

)رؤية بينية(

    وتطمــح هــذه النــدوة إلــى أن ُيفيــد البحــث العلمــي يف اللغــة 
مختلــف  يف  البينيــة  الدراســات  يف  املجــاورة  العلــوم  مــن  العربيــة 
هــذه  نتائــج  تســهم  وأن  واالجتماعــي،  العلمــي  التواصــل  أنشــطة 
الدراســات يف تطويــر دراســات اللغــة العربيــة بصفتهــا لغــة تخاطــب 
وحضاريــا،  اجتماعيــا  نشــاطا  وبصفتهــا  حيويــا،  ومجــاال  عامليــة، 
ولكونهــا يف اآلن نفســه لغــة حاملــة للعلــوم االجتماعيــة واإلنســانية 

املختلفــة.
    ويأمــل مركــز دراســات اللغــة العربيــة وآدابهــا أن تتوصــل النــدوة 
إلــى رصــد عــدد مــن املشــروعات التــي ميكــن أن تنجــز مــن خــال 
الدراســات البينيــة التــي لهــا عاقــة باللغــة العربيــة وتفتــح لهــا آفاقــًا 
النــدوة  علميــة رحبــة يف اآلن نفســه، وميكــن أن تســهم مخرجــات 
التحــول  علمــي ضمــن خطــط  ملشــروع  األولــي  التصــور  إنشــاء  يف 
الوطنــي )2020(، ورؤيــة اململكــة )2030(؛  إلدمــاج اللغــة العربيــة يف 
احليــاة العامــة، مــن خــال الشــراكات مــع اجلهــات املعنيــة ) كمجلــس 
الشــورى، ووزارة التعليــم، ووزارة الشــؤون اإلســامية، ووزارة العــدل، 
ووزارة التجــارة والصناعــة، ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، ووزارة 
االجتماعيــة..(  والتنميــة  العمــل  ووزارة  اإلعــام،  ووزارة  الثقافــة، 

وغيرهــا.

مقدمة :



 أهداف المؤتمر :

1• تطوير اآلفاق المعرفية في المجاالت البينية..
2• تحفي��ز الباحثين في اللغة العربي��ة على التفاعل .

مع التخصص��ات األخرى، واإلف��ادة منها لخدمة 
اللغ��ة العربي��ة.

3• اإلف��ادة م��ن الف��رص المتاح��ة للباحثين ف��ي اللغة .
العربية ؛ إلنجاز مشاريع ذات مردود عملي واجتماعي.

4•  إش��راك المجتمع ف��ي إيجاد حل��ول عملية لجعل .
اللغة العربية لغة وظيفية. 

محاور المؤتمر: 

1• الجذور التاريخية للدراسات البينية..

2• واقع الدراسات البينية وصلتها باللغة العربية..

3• الخبرات الدولية في الدراسات البينية ..

4• العلوم اإلنسانية والتطبيقية وتجديد الدراسات األدبية..

5• التفاع��ل بين نظريات االكتس��اب اللغ��وي والنظريات .

التربوية.

6• آفاق التفاعل بين الدراسات العربية ونظم المعلومات ..

7• تفعيل العاقات بين العربية وعلوم االتصال ووسائله..

8• دور الترجمة في تقريب العلوم الحديثة إلى العربية..

9• إس��هام اللغة العربية في مجاالت التجارة واالقتصاد .

والقانون.

10• البحوث النظرية والتجارب المجتمعية المنجزة لجعل .

اللغة العربية لغة وظيفية،وآفاقها المستقبلية. 

مكان عقد المؤتمر:

جامع��ة اإلمام محمد بن س��عود اإلس��امية: مبنى 
المؤتمرات، قاعة الشيخ عبد العزيز التويجري للرجال، 

والقاعة المساندة )ب( للنساء.

لغة المؤتمر :

لغة المؤتمر اللغة العربية ،  مع الترجمة .

بحوث المؤتمر:

ستكون المشاركة في المؤتمر على النحو اآلتي:

• المش��اركون ببحوث علمية خاضعة للتحكيم في 	
محاور المؤتمر.

• المتقدم��ون بأوراق عم��ل تجيزها اللجن��ة العلمية 	
للمؤتمر.

• المستكتبون في محاور المؤتمر ،  وكذا المرشحون 	
للمش��اركة في حلق��ات النق��اش العلمي��ة )ورش 
العمل( التي ستناقش فيها مجموعة من القضايا 

ذات الصلة بموضوع المؤتمر.

شروط عامة للبحوث:

• أّلا يك��ون البحث منش��وًرا أو مقدًما للنش��ر لجهة 	
أخ��رى.

• أن تكتب حواشي )هوامش( كل صفحة أسفلها.	
• أن تكت��ب معلوم��ات المصادر والمراج��ع في آخر 	

البح��ث.
• ال تزي��د صفح��ات البحث عل��ى )40( صفحة مقاس 	

 )Traditional Arabic( المت��ن )A4(، ويك��ون خ��ط 
 )Traditional Arabic( وخط الحاشية ،)بمقاس )16

بمق��اس )14( .
• ض��وء 	 ف��ي  البح��ث  بتعدي��ل  الباح��ث  يلت��زم  أن 

ملحوظات المحكمين التي تقّرها اللجنة العلمية.
• أن يرف��ق الباحث مع بحثه ملخًصا لس��يرته الذاتية 	

فيم��ا ال يزي��د على صفح��ة واحدة ، ونم��وذج طلب 
المشاركة في المؤتمر.

• مواعيد المؤتمر:	

• وتقدي��م 	 االش��تراك  طلب��ات  لتلق��ي  موع��د  آخ��ر 
ملخصات البحوث 1435/3/15ه� الموافق 2014/1/16م.

• اإلعان ع��ن البحوث وأوراق العم��ل المقبولة ابتداء 	
من تاريخ 1435/3/22ه� الموافق 2014/1/23م .

• آخر موعد الس��تقبال البحوث بع��د موافقة اللجنة 	
العلمية 1435/6/3ه� الموافق 2014/4/3م.

• يعق��د المؤتم��ر -بع��ون اهلل- ف��ي يوم��ي الثاثاء 	
واألربعاء 10-1436/2/11ه� الموافقين 2-2014/12/3م.

عناوين المراسالت:

• رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر :00966503409391	
• أمين اللجنة العلمية للمؤتمر: 00966505977616	
• هات��ف المرك��ز:  00966112587406 	
• ترس��ل الملخص��ات والبح��وث عل��ى بري��د المركز: 	

asc42015@gmail.com
• نم��وذج طلب المش��اركة ف��ي المؤتمر عل��ى رابط 	

مركز دراس��ات اللغة العربية وآدابها:
http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/
lang_center/Pages/default_.aspx

• تابعوا أخبار المؤتمر على حس��ابنا في تويتر:	
@asc42015

أهداف الندوة :
 

للغــة يف ضــوء نظريــات  ناجــح  تعليمــي  نقــل  ١- ضمــان عمليــة 
اللغــوي. االكتســاب 

2- حــل مشــكات التداخــل بــن اللغــة الفصيحــة واحمليــط اللغــوي 
احلديث.

3- جتسير الفجوة بن العربية الفصيحة وفصيح العامية.
٤- اإلســهام يف معاجلــة ضعــف مخرجــات التعليــم العــام يف اللغــة 

العربيــة.
٥- رصــد الفجــوات بــن اللغويــن والتربويــن وســدها يف صناعــة 

املقــررات الدراســية.
٦- الدعــوة إلــى معاجلــة االزدواج اللغــوي واملصطلحــي يف املقــررات 

الدراسية.
٧- التنبيه إلى التنافر املصطلحي يف املقررات الدراسية.

٨-  ضبــط معاييــر تقــومي اكتســاب اللغــة العربيــة يف ضــوء املقررات 
الدراسية.

محاور الندوة :

االكتســاب  ونظريــات  العربيــة،  اللغــة  مقــررات  األول:  احملــور   -١
اللغــوي.

2- احملور الثاني: مقررات اللغة العربية، واحمليط اللغوي.
التواصــل  وعلــوم  العربيــة،  اللغــة  مقــررات  الثالــث:  احملــور   -3

والتعليــم(.  )التعلــم، 
٤- احملور الرابع: املصطلح يف املقررات الدراسية.

٥- احملور اخلامس: اللغة العربية يف املقررات العلمية.

مكان عقد الندوة :
 

جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية: مبنــى املؤمتــرات، قاعــة 
)ب(  املســاندة  والقاعــة  للرجــال،  التويجــري  العزيــز  عبــد  الشــيخ 

للنســاء.

 
لغة الندوة :

  اللغة العربية، والترجمة إلى اللغات األخرى عند احلاجة. 

 أهداف المؤتمر :

1• تطوير اآلفاق المعرفية في المجاالت البينية..
2• تحفي��ز الباحثين في اللغة العربي��ة على التفاعل .

مع التخصص��ات األخرى، واإلف��ادة منها لخدمة 
اللغ��ة العربي��ة.

3• اإلف��ادة م��ن الف��رص المتاح��ة للباحثين ف��ي اللغة .
العربية ؛ إلنجاز مشاريع ذات مردود عملي واجتماعي.

4•  إش��راك المجتمع ف��ي إيجاد حل��ول عملية لجعل .
اللغة العربية لغة وظيفية. 

محاور المؤتمر: 

1• الجذور التاريخية للدراسات البينية..

2• واقع الدراسات البينية وصلتها باللغة العربية..

3• الخبرات الدولية في الدراسات البينية ..

4• العلوم اإلنسانية والتطبيقية وتجديد الدراسات األدبية..

5• التفاع��ل بين نظريات االكتس��اب اللغ��وي والنظريات .

التربوية.

6• آفاق التفاعل بين الدراسات العربية ونظم المعلومات ..

7• تفعيل العاقات بين العربية وعلوم االتصال ووسائله..

8• دور الترجمة في تقريب العلوم الحديثة إلى العربية..

9• إس��هام اللغة العربية في مجاالت التجارة واالقتصاد .

والقانون.

10• البحوث النظرية والتجارب المجتمعية المنجزة لجعل .

اللغة العربية لغة وظيفية،وآفاقها المستقبلية. 

مكان عقد المؤتمر:

جامع��ة اإلمام محمد بن س��عود اإلس��امية: مبنى 
المؤتمرات، قاعة الشيخ عبد العزيز التويجري للرجال، 

والقاعة المساندة )ب( للنساء.

لغة المؤتمر :

لغة المؤتمر اللغة العربية ،  مع الترجمة .

بحوث المؤتمر:

ستكون المشاركة في المؤتمر على النحو اآلتي:

• المش��اركون ببحوث علمية خاضعة للتحكيم في 	
محاور المؤتمر.

• المتقدم��ون بأوراق عم��ل تجيزها اللجن��ة العلمية 	
للمؤتمر.

• المستكتبون في محاور المؤتمر ،  وكذا المرشحون 	
للمش��اركة في حلق��ات النق��اش العلمي��ة )ورش 
العمل( التي ستناقش فيها مجموعة من القضايا 

ذات الصلة بموضوع المؤتمر.



 أهداف المؤتمر :

1• تطوير اآلفاق المعرفية في المجاالت البينية..
2• تحفي��ز الباحثين في اللغة العربي��ة على التفاعل .

مع التخصص��ات األخرى، واإلف��ادة منها لخدمة 
اللغ��ة العربي��ة.

3• اإلف��ادة م��ن الف��رص المتاح��ة للباحثين ف��ي اللغة .
العربية ؛ إلنجاز مشاريع ذات مردود عملي واجتماعي.

4•  إش��راك المجتمع ف��ي إيجاد حل��ول عملية لجعل .
اللغة العربية لغة وظيفية. 

محاور المؤتمر: 

1• الجذور التاريخية للدراسات البينية..

2• واقع الدراسات البينية وصلتها باللغة العربية..

3• الخبرات الدولية في الدراسات البينية ..

4• العلوم اإلنسانية والتطبيقية وتجديد الدراسات األدبية..

5• التفاع��ل بين نظريات االكتس��اب اللغ��وي والنظريات .

التربوية.

6• آفاق التفاعل بين الدراسات العربية ونظم المعلومات ..

7• تفعيل العاقات بين العربية وعلوم االتصال ووسائله..

8• دور الترجمة في تقريب العلوم الحديثة إلى العربية..

9• إس��هام اللغة العربية في مجاالت التجارة واالقتصاد .

والقانون.

10• البحوث النظرية والتجارب المجتمعية المنجزة لجعل .

اللغة العربية لغة وظيفية،وآفاقها المستقبلية. 

مكان عقد المؤتمر:

جامع��ة اإلمام محمد بن س��عود اإلس��امية: مبنى 
المؤتمرات، قاعة الشيخ عبد العزيز التويجري للرجال، 

والقاعة المساندة )ب( للنساء.

لغة المؤتمر :

لغة المؤتمر اللغة العربية ،  مع الترجمة .

بحوث المؤتمر:

ستكون المشاركة في المؤتمر على النحو اآلتي:

• المش��اركون ببحوث علمية خاضعة للتحكيم في 	
محاور المؤتمر.

• المتقدم��ون بأوراق عم��ل تجيزها اللجن��ة العلمية 	
للمؤتمر.

• المستكتبون في محاور المؤتمر ،  وكذا المرشحون 	
للمش��اركة في حلق��ات النق��اش العلمي��ة )ورش 
العمل( التي ستناقش فيها مجموعة من القضايا 

ذات الصلة بموضوع المؤتمر.

شروط عامة للبحوث:

• أّلا يك��ون البحث منش��وًرا أو مقدًما للنش��ر لجهة 	
أخ��رى.

• أن تكتب حواشي )هوامش( كل صفحة أسفلها.	
• أن تكت��ب معلوم��ات المصادر والمراج��ع في آخر 	

البح��ث.
• ال تزي��د صفح��ات البحث عل��ى )40( صفحة مقاس 	

 )Traditional Arabic( المت��ن )A4(، ويك��ون خ��ط 
 )Traditional Arabic( وخط الحاشية ،)بمقاس )16

بمق��اس )14( .
• ض��وء 	 ف��ي  البح��ث  بتعدي��ل  الباح��ث  يلت��زم  أن 

ملحوظات المحكمين التي تقّرها اللجنة العلمية.
• أن يرف��ق الباحث مع بحثه ملخًصا لس��يرته الذاتية 	

فيم��ا ال يزي��د على صفح��ة واحدة ، ونم��وذج طلب 
المشاركة في المؤتمر.

• مواعيد المؤتمر:	

• وتقدي��م 	 االش��تراك  طلب��ات  لتلق��ي  موع��د  آخ��ر 
ملخصات البحوث 1435/3/15ه� الموافق 2014/1/16م.

• اإلعان ع��ن البحوث وأوراق العم��ل المقبولة ابتداء 	
من تاريخ 1435/3/22ه� الموافق 2014/1/23م .

• آخر موعد الس��تقبال البحوث بع��د موافقة اللجنة 	
العلمية 1435/6/3ه� الموافق 2014/4/3م.

• يعق��د المؤتم��ر -بع��ون اهلل- ف��ي يوم��ي الثاثاء 	
واألربعاء 10-1436/2/11ه� الموافقين 2-2014/12/3م.

عناوين المراسالت:

• رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر :00966503409391	
• أمين اللجنة العلمية للمؤتمر: 00966505977616	
• هات��ف المرك��ز:  00966112587406 	
• ترس��ل الملخص��ات والبح��وث عل��ى بري��د المركز: 	

asc42015@gmail.com
• نم��وذج طلب المش��اركة ف��ي المؤتمر عل��ى رابط 	

مركز دراس��ات اللغة العربية وآدابها:
http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/
lang_center/Pages/default_.aspx

• تابعوا أخبار المؤتمر على حس��ابنا في تويتر:	
@asc42015

بحوث الندوة :

ستكون املشاركة يف الندوة على النحو اآلتي:

١- املشاركون ببحوث علمية خاضعة للتحكيم يف محاور الندوة.

2- املتقدمون بأوراق عمل جتيزها اللجنة العلمية للندوة.

3- املســتكتبون يف محــاور النــدوة، وكــذا املرشــحون للمشــاركة يف 
حلقــات النقــاش العلميــة التــي ســتناقش فيهــا مجموعــة مــن 

القضايــا ذات الصلــة مبوضــوع النــدوة.

شروط عامة للبحوث :

١- أاّل يكون البحث منشوًرا أو مقدًما للنشر جلهة أخرى.
2- أن تكتب حواشي )هوامش( كل صفحة أسفلها.

3- أن توضع معلومات املصادر واملراجع يف آخر البحث.
٤- ال تزيــد صفحــات البحــث علــى )2٥( صفحــة، ويرفــق بالبحــث 
واحــدة  واإلجنليزيــة يف صفحــة  العربيــة  باللغتــن  ملخــص 
مســتقلة عــن البحــث، مقــاس الصفحــة )A4(، ويكــون خــط 
املنت )Traditional Arabic( مبقاس )١٦(، وخط احلاشية 

.)١٤( مبقــاس   )Traditional Arabic(
ملحوظــات  ضــوء  يف  البحــث  بتعديــل  الباحــث  يلتــزم  أن   -٥

العلميــة. اللجنــة  تقّرهــا  التــي  احملكمــن 
٦- أن يرفــق الباحــث مــع بحثــه ملخًصــا لســيرته الذاتيــة فيمــا ال 
يزيــد علــى صفحــة واحــدة ، ومنــوذج طلــب املشــاركة يف النــدوة.

مواعيد الندوة :
 

• آخر موعد لتلقي ملخصات البحوث ١٤٤0/٧/١٥ هـ 
   املوافق 20١9/3/22 م، على أال يزيد امللخص على )2٥0( كلمة.

 • آخر موعد الستام البحوث يوم اخلميس 2٨/ ١2/ ١٤٤0 هـ
    املوافق 29/ ٨/ 20١9 م.

 • تعقد الندوة - بعون اهلل- يف يومي: الثاثاء واألربعاء
    29-30 / 3 /١٤٤١ هـ املوافقن لـ  2٦-20١9/١١/2٧م.

عناوين املراسات :
لاستفسار واالتصال :

• رئيس اللجنة العلمية للندوة :009٦٦٥300١٤٦٦٦
• أمن اللجنة العلمية للندوة: 009٦٦٥0٥9٧٧٦١٦

• هاتف املركز: 009٦٦١١2٥9٤٧١٦ 
• ترسل امللخصات والبحوث على بريد املركز: 

 asc@imamu.edu.sa  
• منــوذج طلــب املشــاركة يف النــدوة علــى رابــط مركــز دراســات اللغــة 

العربيــة وآدابها:
https://units.imamu.edu.sa/rcentres/Arabic_

Literatures/Pages/default.aspx
العربيــة  اململكــة  يف  العــام  التعليــم  مقــررات  رابــط  )عــن( 

: ية د لســعو ا
https://ienbooks.t4edu.com/#/courses/5142

 أهداف المؤتمر :

1• تطوير اآلفاق المعرفية في المجاالت البينية..
2• تحفي��ز الباحثين في اللغة العربي��ة على التفاعل .

مع التخصص��ات األخرى، واإلف��ادة منها لخدمة 
اللغ��ة العربي��ة.

3• اإلف��ادة م��ن الف��رص المتاح��ة للباحثين ف��ي اللغة .
العربية ؛ إلنجاز مشاريع ذات مردود عملي واجتماعي.

4•  إش��راك المجتمع ف��ي إيجاد حل��ول عملية لجعل .
اللغة العربية لغة وظيفية. 

محاور المؤتمر: 

1• الجذور التاريخية للدراسات البينية..

2• واقع الدراسات البينية وصلتها باللغة العربية..

3• الخبرات الدولية في الدراسات البينية ..

4• العلوم اإلنسانية والتطبيقية وتجديد الدراسات األدبية..

5• التفاع��ل بين نظريات االكتس��اب اللغ��وي والنظريات .

التربوية.

6• آفاق التفاعل بين الدراسات العربية ونظم المعلومات ..

7• تفعيل العاقات بين العربية وعلوم االتصال ووسائله..

8• دور الترجمة في تقريب العلوم الحديثة إلى العربية..

9• إس��هام اللغة العربية في مجاالت التجارة واالقتصاد .

والقانون.

10• البحوث النظرية والتجارب المجتمعية المنجزة لجعل .

اللغة العربية لغة وظيفية،وآفاقها المستقبلية. 

مكان عقد المؤتمر:

جامع��ة اإلمام محمد بن س��عود اإلس��امية: مبنى 
المؤتمرات، قاعة الشيخ عبد العزيز التويجري للرجال، 

والقاعة المساندة )ب( للنساء.

لغة المؤتمر :

لغة المؤتمر اللغة العربية ،  مع الترجمة .

بحوث المؤتمر:

ستكون المشاركة في المؤتمر على النحو اآلتي:

• المش��اركون ببحوث علمية خاضعة للتحكيم في 	
محاور المؤتمر.

• المتقدم��ون بأوراق عم��ل تجيزها اللجن��ة العلمية 	
للمؤتمر.

• المستكتبون في محاور المؤتمر ،  وكذا المرشحون 	
للمش��اركة في حلق��ات النق��اش العلمي��ة )ورش 
العمل( التي ستناقش فيها مجموعة من القضايا 

ذات الصلة بموضوع المؤتمر.

asc@imamu.edu.sa
http://apply.imamu.edu.sa/pages/user.aspx?fid=20d6b4bd-0a5c-411e-8c23-982ba9d95ac6
https://ienbooks.t4edu.com/#/courses/5142


http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/lang_center/Pages/default_.aspx

http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/lang_center/Pages/default_.aspx

https://units.imamu.edu.sa/rcentres/Arabic_Literatures/Pages/default.aspx
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