
 



جامعة غيرسون - تركيا

يشــهد مجــال العربيــة للناطقيــن بغيرهــا طفــرة 
ســواء  المســتويات،  جميــع  علــى  مســبوقة  غيــر 
األكاديميــة منهــا أم العمليــة، حيــث تتضاعف أعداد 
الراغبيــن فــي تعلــم العربيــة وتعليمهــا علــى حــد 
ــة  ــة والخاص ــات الحكومي ــدا بالجامع ــا ح ــواء، مم س
شــهادات  لمنــح  تعليميــة،  برامــج  إعــداد  إلــى 
متخصصــة فــي تعليــم العربيــة للناطقيــن بغيرهــا.
وتتزامــن مــع هــذه الطفــرة ظهــور حركــة تأليــف 
صاعــدة في األبحاث العلمية والدراســات األكاديمية 
مــن جانــب، وفي مناهــج تعليــم العربيــة للناطقين 

بغيرهــا مــن جانــب آخــر.
وبالرغــم مــن الجهــود المبذولــة مــن المخلصيــن 
والمهتميــن بيــد أنهــا ال تتناســب مــع تنامــي هــذه 
الطفــرة ومــا يصطحبهــا مــن إقبــال غيــر مســبوق، 
ــر  ــن تضاف ــن والمهتمي ــن الباحثي ــتوجب م ــا يس مم
الجهــود وبــذل المزيــد مــن الجهــد والوقــت فــي 
علــى  الحكيــم  والتخطيــط  الدقيــق،  التشــخيص 

جميــع األصعــدة: النظريــة والتطبيقيــة.

الديباجة 



أهداف المؤتمر

رصد واقع العربية للناطقين بغيرها في المجال النظري والعملي	 

مناقشة التبادل الخبرات والتجارب بين الباحثين والمختصين	 

التخطيط ورسم سياسة لغوية لمستقبل العربية للناطقين بغيرها 	 

عرض ومناقشة النظريات الحديثة في علم اللغة التطبيقي	 

رصد التجارب الناجحة في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها	 

إبراز جهود العلماء والرواد في مجال تعليم العربية للناطقين بغيره	 

محاور المؤتمر

واقع العربية للناطقين بغيرها: المشكالت والحلول	 

المقررات والمواد التعليمية للعربية للناطقين بغيرها: المعايير والتقويم	 

التجارب الرائدة في مجال العربية للناطقين بغيرها: نماذج وإنجازات	 

العربية واألطر المرجعية للغات: الماهية والجدلية	 

العربية للناطقين بغيرها في المؤسسات التعليمية: الواقع والطموح	 

التكنولوجيا والعربية للناطقين بغيرها: التوصيف والتوظيف	 

الطرائق واالتجاهات الحديثة في تدريس اللغة: النظرية والتطبيق	 

معلم العربية للناطقين بغيرها: التأهيل والكفاءة	 

رواد العربية للناطقين بغيرها: المبادرة والعطاء	 

شروط المشاركة

أن يتسم البحث باألصالة وأال يكون سبق نشره من قبل	 

أن يكون البحث ضمن محاور المؤتمر وله صله بها.	 

أن يكتب باللغة العربية حصريا، )ال تقبل األبحاث باللغات األجنبية(	 

يقدم البحث ملخصا في حدود 300 كلمة.	 

ذلــك 	  فــي  بمــا  كلمــة  آالف  و6  كلمــة  آالف   4 بيــن  مــا  البحــث  يكــون 

والمالحــق. والمراجــع  الهوامــش 

االلتــزام بالمواعيــد المعلنــة، ولــن تنشــر األبحــاث التــي تــرد بعــد المواعيــد 	 

المحددة.

ملء استمارة التسجيل اإللكترونية.	 



اللجنة التنظيمية  ... الهيئة العلمية

األستاذ الدكتور 

جودت جوْشُكن
رئيس جامعة غيرسون

د. هاني إسماعيل رمضان 
د. كامل البيرق

رئيس المؤتمر

مقررا المؤتمر

اللجنة التنظيمية

األستاذ الدكتور: يعقوب جفالك – جامعة يلدريم بيازيت-تركيا
األستاذ الدكتور موسى يلدز – جامعة غازي-تركيا

األستاذ الدكتور عبد القادر مزاري – جامعة جاللي اليابس سيدي بلعباس-الجزائر
األستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن أحمد – جامعة األزهر – مصر 

األستاذ المساعد الدكتور علي يلماز – جامعة غيرسون -تركيا
األستاذ المساعد الدكتور مصطفى شاكماك – جامعة غيرسون-تركيا

األستاذ المساعد الدكتور حسين جوالق – جامعة غيرسون-تركيا
األستاذ المساعد الدكتور هاني إسماعيل رمضان – جامعة غيرسون-تركيا

األستاذ الدكتور حمدي بخيت عمران – جامعة غيرسون -تركيا
األستاذ الدكتور عبد القادر مزاري – المدرسة العليا لألساتذة مستغانم - الجزائر

األستاذ الدكتور عبد الواحد دكبكي – جامعة موالي إسماعيل- المغرب
األستاذ الدكتور عمر مهديوي – جامعة موالي إسماعيل-المغرب

األستاذ الدكتور قادر قينار – جامعة ارجيس-تركيا
األستاذ الدكتور محمد القضاة – الجامعة األردنية – األردن

األستاذ الدكتور محمد فجال – جامعة الملك سعود -السعودية
األستاذ الدكتور يعقوب جفالك – جامعة يلدريم بيازيت-تركيا

األستاذ الدكتورعلي بولوت – جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية-تركيا
األستاذ المشارك الدكتور إلياس قارصلي – جامعة رجب طيب أردوغان-تركيا

األستاذ المشارك الدكتور علي نجار – جامعة جازان-السعودية
األستاذ المشارك الدكتور مصفى إسماعيل دونماز – جامعة سلجوق-تركيا

األستاذ المشارك الدكتور صالح الحجوري – جامعة الملك عبد العزيز – السعودية 
األستاذ المساعد الدكتور جمال بلبكاي – المدرسة العليا ألساتذة التعليم التكنولوجي – الجزائر

األستاذ المساعد الدكتور حسين جوالق – جامعة غيرسون-تركيا
األستاذة المساعدة الدكتورة خنساء الجاجي – جامعة بيشاور-باكستان

األستاذ المساعد الدكتور طارق بوعتور – جامعة قرطاج - تونس 
األستاذ المساعد الدكتور مصطفى ألتون كايا – جامعة إينونو-تركيا

األستاذ المساعد الدكتور مصطفى تونجر – جامعة غيرسون -تركيا
األستاذ المساعد الدكتور هاني إسماعيل رمضان – جامعة غيرسون-تركيا
األستاذ المساعد الدكتور يوسف إسماعيلي – جامعة األخوين –المغرب 

األستاذ المساعد الدكتور يوسف يورت – جامعة غيرسون-تركيا
الدكتور محمد سليم ندوي – طابا للمعرفة واألبحاث-الهند

الدكتور مهراج الدين براء – مدير تحرير-الهند
الدكتور أحمد الرهبان – أكاديمية إسطنبول -تركيا

الدكتورة نعيمة سالم الزليطني – جامعة الزاوية - ليبيا
الدكتور إبراهيم أحمد الشافعي – جامعة القاهرة -مصر

الهيئة العلمية



مواصفات الكتابة الفنية:
الصفحــة 	  تكــون  أن  علــى   word وورد  برنامــج  علــى  الكتابــة 

تغييــر. دون  االفتراضيــة  بالهوامــش 
نــوع الخــط العربــي التقليــدي  Traditional Arabic بنــط 18 للمتــن 	 

العربــي، وبنــط 14 للهوامــش، وبنــط 18 غامــق للعناويــن الفرعيــة، 
ونــوع خــط  Times New Romanللمتــن اإلنجليــزي بنــط 12 للمتــن 

ــة. ــن الفرعي ــق للعناوي ــط 14 غام ــش وبن ــط 10 للهوام وبن
تــدون الهوامــش والتعليقــات أســفل الصفحــة بأرقــام مســتقلة 	 

بــكل صفحــة، علــى أن يكــون الترقيــم تلقائيــا وليــس يدويــا 
توضع قائمة المراجع في نهاية البحث، مرتبة تريبها هجائيا.	 

الرسوم:
تسدد الرسوم لصالح وقف كلية العلوم اإلسالمية بجامعة غيرسون

250 € € تشمل حقيقة المؤتمر، وشهادة المؤتمر  والجولة السياحية	  المشاركة ببحث :   
تشمل نشر البحث ونسخة من كتاب المؤتمر وشهادة المشاركة 	  المشاركة دون الحضور:                   100 €  
تشمل حقيبة المؤتمر وشهادة حضور المؤتمر والجولة السياحية	   € 150 الحضور دون بحث:  
تشمل اإلقامة واإلعاشة 3 ليال  شاملة الفطور والغداء والعشاء	   € 50 اإلقامة:                    
يتكفــل المؤتمــر بالمواصــالت مــن وإلــى مطــار أوردو – غيرســون ال يتكفــل المؤتمــر    	   التنقالت الداخلية:  

                                                                   بتذاكر السفر أو الطيران
رحلة إلى الطبيعة الخالبة وزيارة: بحيرة *    Mavi G€l   جزيرة €Giresun Adas  شــالالت 	   الجولة السياحية:    

                                                                  غيرسون *  مرتفعات K€mbet   *  قلعة غيرسون * 
آخر موعد لتسديد الرسوم 2019/6/1

وسائل الدفع:

سادسا: المواعيد الزمنية:

آخر موعد الستالم الملخصات: 2019/5/15	 
اإلعالن عن الملخصات المقبولة: 2019/6/1	 
موعد عقد المؤتمر ونشر الملخصات: 2019/8/2-1	 
آخر موعد لتسليم األبحاث: 2019/7/15	 
آخر موعد لتسليم األبحاث بعد التعديل: 2019/10/1	 
موعد نشر األبحاث في كتاب المؤتمر: 2019/11/1	 

Ziraat katılım Bankası اسم بنك

Albaraka Türk Katılım Bankası اسم الفرع 

Hacımiktat Mahallesi, Fatih Cd. No:28, 28200 Giresun عنوان الفرع

GİRESUN İSLAMİ İLİMLER VAKFI صاحب الحساب

TR66 0020 3000 0197 4661 0000 04  IBAN اإليبان

Western Union اسم بنك

Hany Ismaiel Mohamed RAMADAN االسم

00905535834003 هاتف 
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