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القضايا ذات الصلة بشكل مباشر بدراسات اللغة العربية يسعى المؤتمر لمناقشة 

وآدابها، ومن ذلك دراسات المعاجم واأللفاظ والتحديث، كذلك دراسات األدب والنقد، 

والمشكالت التي تواجه اللغة مع العلوم ذات العالقة بها، كذلك واقع اللغة العربية في 

 تحديات وسبل المواجهةة إلى المجتمعاتنا ومؤسساتنا التعليمية واألكاديمية، اضاف

لتدارس ما وراء تشخيص الحالة اللغوية من تداعيات تتطلب الحلول العلمية والعملية 

القابلة للتطبيق على أرض الواقع العربي ولدى الجهات التنفيذية في المؤسسات التربوية 

 .والتعليمية والشبابية والثقافية والبحثية واالعالمية

 

 أهداف المؤتمر:

 العربيَّة.  استشراف معالم التَّحديات التي تمرُّ بها اللُّغة 

 .إبراز أثر الجهود العلميَّة في خدمة اللُّغة العربيَّة 

 دراسة مشروعات تطوير مناهج العربيَّة . 

 .التجديد في مناهج تعليم اللغة العربيَّة 

 اإلفادة من التَّجارب والخبرات في تعليم العربيَّة . 

  التَّقنيات الحديثة في خدمة العربيَّة.اإلفادة من 

 عرض التَّجارب النَّاجحة في خدمة اللغة العربية علميًَّا وإعالميًَّا . 

  عرض وتحليل القضايا ذات االهتمام باللغة العربية وآدابها من منظور

 علمي.

 .عرض أحدث األبحاث في محاور المؤتمر 

 شات المؤتمر.تبادل الخبرات البحثية والعلمية في جلسات ونقا 
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 محاور المؤتمر:

 .تاريخ اللغة وواقعها 

 .االعجاز البالغي في القرآن الكريم 

 .البالغة النبوية في الحديث 

 .فقه اللغة 

 .المعاجم 

 والصرف. النحو 

 .التجديد في الدراسات النحوية والصرفية 

 .اللهجات العربية 

 .األصوات العربية 

 .األدب 

 .الفنون واألدب 

 .األدب المعاصر 

 .النقد 

  .الرواية والقصة 

 .التنشئة اللغوية 

 .الفصحى والعامية 

 .أساليب تدريس اللغة العربية 

 .المناهج التعليمية للغة العربية في التعليم العام 

 .تدريس تخصصات اللغة العربية في المراحل الجامعية 

 .تعليم اللغة لغير الناطقين بها 

 .اإلعالم واللغة العربية 

 .التكنولوجيا واللغة 

 التواصل االجتماعي واللغة العربية. 
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2019

672019
14:0020

 التسجيل  -االستقبال 
 استالم الحقائب
 استالم الغرف

772019

8:3010:00
 الجلسة األولى

 تاريخ اللغة وواقعها
 والبالغة في الكتاب والسنةاالعجاز 

 الجلسة الثانية10:0011:00
 المعاجم

 استراحة )كوفي بريك(11:0011:30

 الجلسة الثالثة11:3012:30
 النحو والصرف

12:3013:30
 الجلسة الرابعة
 األدب والنقد

 األدب المعاصر

 الغــــــــــــداء13:3015:30

 فقرات االختيار من متعددبناء وتحليل 15:3017:30
 ورشة تدريبية )تسجيل مستقل(

872019

 الجلسة الخامسة8:3010:00
 الرواية والقصة

10:0011:00
 الجلسة السادسة
 التنشئة اللغوية

 الفصحى والعامية

 استراحة )كوفي بريك(11:0011:30

 الجلسة السابعة11:3012:30
 اللغة العربية المناهج وأساليب تدريس

 الجلسة الثامنة12:3013:20
 اإلعالم والتكنولوجيا واللغة

 التوصيات والختام13:2013:30

 الغــــــــــــداء13:3015:30

 بناء جدول المواصفات15:3017:30
 ورشة التدريبية )تسجيل مستقل(

 www.arabiconf.com  00966569455032 للتسجيل واالستفسار 
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 المشاركون والحضور:

 .أعضاء هيئة التدريس 

 كليات اآلداب. عمداء 

 .عمداء ووكالء الكليات اإلنسانية 

 رؤساء أقسام اللغة العربية 

 .مدراء معاهد تعليم اللغة العربية 

 .المعلمين والمعلمات والمشرفين التربويين 

 .طالب وطالبات الدراسات العليا 

 .الباحثين والمهتمين 

 القيادات في التعليم العالي. 

 

 : المؤتمر في والتسجيل االشتراك أنواع

  أو عرض تعريفي أو  ورقة عملأو تقديم بحث المشاركة في حضور المؤتمر مع

 .تدريبي

 ورقة عمل أو المشاركة في حضور المؤتمر فقط دون تقديم بحث. 

 ستقوم اللجنة العلمية بنشر األوراق العلمية واألبحاث في موقع المؤتمر وستطبع في

 كتاب المؤتمر.
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 :رسوم المؤتمر

 تشمل: الرسوم

500 

 دوالر أمريكي

650 
 دوالر أمريكي

800 
 دوالر أمريكي

950 
 دوالر أمريكي

 

 مواصفات البحث أو الورقة العلمية:

 المؤتمر. حاوريندرج البحث أو ورقة العمل تحت أحد م -

 صفحة. 18ال تزيد عدد الصفحات عن يجب أن  -

 دقيقة ضمن جلسة المؤتمر وتحدد في الجدول. 20 - 15يتاح لعرض البحث أو ورقة العمل  -

 يطبع البحث أو الورقة العلمية في كتاب أبحاث المؤتمر. -
 

 مالحظات عامة:

 المؤتمر، وشهادة تقديم البحث أو ورقة العمل ضمن جلسات حضور شهادة على الحضور سيحصل -

 .المؤتمر

 حيث تقديمها تاريخ من شهر خالل اإللكتروني البريد عبر العمل ورقة/  البحث قبول ورقة سترسل -

 دوري. بشكل العلمية اللجنة تجتمع

 العربية. اللغة: المؤتمر لغات -

 ولتسهيل مشاركتهم وحضوركم يمكنكم التواصل مع سكرتارية المؤتمر. -

التي يقام فيها المؤتمر من حيث التأشيرة واجراءات  على المشارك مراعاة شروط الدخول للدولة -

 الدخول.
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 :طريقة تسديد الرسوم

 بعد التسجيل عن طريق موقع المؤتمر -
 :خالل الحوالة المالية إلى أحد حساباتنا التاليةيمكنك تسديد الرسوم من  -

 

 لالستفسار والتسجيل

www.arabiconf.com 

arabiconfe@gmail.com 

00966569455032 

 

 

Roaiat alghad

32788713000103 
 

 

IBAN SA2410000032788713000103

SWIFT Code: NCBKSARI

 

 

Roaiat alghad 

68201560310000  

alinma bank 

IBAN SA2705000068201560310000

SWIFT Code: INMASARI 

 عن طريق ويسترن يونيون التحويل إلى قسم المحاسبةأو 

 
  :التحويل إلى

    Ahmad Kamel Alhaj Ibrahim    أحمد كامل الحاج إبراهيم

AMMAN – JORDAN

00962798433730 
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