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الديباجة

يوة منهوا يشهد مجال العربية للناطقين بغيرها طفرة غير مسبوقة على جميع المستويات، سووا  اككاديم

عوات أم العملية، حيث تتضاعف أعداد الراغبين في تعلم العربية وتعليمهوا علوى حود سووا ، مموا حودا بالجام

قين الحكوميووة والصا ووة إلووى إعووداد بوورام  تعليميووة، لموونة فووهادات متصررووة فووي تعلوويم العربيووة للنوواط

.بغيرها

ب، وتتزامن مع هذه الطفرة ظهور حركة تأليف  اعدة في اكبحوا  العلميوة والدراسوات اككاديميوة مون جا و

.وفي مناه  تعليم العربية للناطقين بغيرها من جا ب آخر

ة وموا وبالرغم من الجهود المبذولة من المصلرين والمهتمين بيود أ هوا ت تتناسوب موع تنوامي هوذه الطفور

زيود مون من إقبال غير مسبوق، مما يستوجب من الباحثين والمهتمين تضوافر الجهوود وبوذل الميرطحبها

.قيةالنظرية والتطبي: الجهد والوقت في التشصيص الدقيق، والتصطيط الحكيم على جميع اك عدة
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أهداف المؤتمر

ر د واقع العربية للناطقين بغيرها في المجال النظري والعملي❑

التصطيط ورسم سياسة لغوية لمستقبل العربية للناطقين بغيرها ❑

عرض ومناقشة النظريات الحديثة في علم اللغة التطبيقي❑

ر د التجارب الناجحة في مجال تعليم العربية للناطقين بغيرها❑

تبادل الصبرات والتجارب بين الباحثين والمصترين❑
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محاور المؤتمر

المشكالت والحلول: واقع العربية للناطقين بغيرها❑

المعايير والتقويم: المقررات والمواد التعليمية للعربية للناطقين بغيرها❑

 ماذج وإ جازات: التجارب الرائدة في مجال العربية للناطقين بغيرها❑

الماهية والجدلية: العربية واكطر المرجعية للغات❑

الواقع والطموح: العربية للناطقين بغيرها في المؤسسات التعليمية❑

التو يف والتوظيف: التكنولوجيا والعربية للناطقين بغيرها❑

النظرية والتطبيق: الطرائق واتتجاهات الحديثة في تدريس اللغة❑

التأهيل والكفا ة: معلم العربية للناطقين بغيرها❑
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شروط المشاركة

أن يتسم البحث باك الة وأت يكون منشورا من قبل▪

.أن يكون البحث ضمن محاور المؤتمر وله  له بها▪

(ت تقبل اكبحا  باللغات اكجنبية)أن يكتب باللغة العربية حرريا، ▪

.كلمة300يقدم البحث ملصرا في حدود ▪

.آتف كلمة بما في ذلك الهوامش والمراجع والمالحق6آتف كلمة و 4يكون البحث ما بين ▪

.اتلتزام بالمواعيد المعلنة، ولن تنشر اكبحا  التي ترد بعد المواعيد المحددة▪

يلتزم الباحث بإجرا  التعديالت المطلوبة من قبل المحكمين▪

.مل  استمارة التسجيل اإللكترو ية▪
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مواصفات الكتابة

علووى أن تكووون الرووفحة بووالهوامش اتفتراضووية دون  wordالكتابووة علووى بر ووام  وورد❑

.تغيير

14للمووتن العربووي، وبوونط 18بوونط  Traditional Arabicي  وووا الصووط العربووي التقليوود❑

للموتن Times New Romanغوامق للعنواوين الفرعيوة، و ووا خوط 18للهووامش، وبونط 

.غامق للعناوين الفرعية14للهوامش وبنط 10للمتن وبنط 12اإل جليزي بنط 

ى أن تدون الهوامش والتعليقات أسفل الروفحة بأرقوام مسوتقلة بكول  وفحة، علو❑

يكون الترقيم تلقائيا وليس يدويا 

.توضع قائمة المراجع في  هاية البحث، مرتبة تريبها هجائيا❑
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المواعيد الزمنية

15/5/2019: آخر موعد تستالم الملصرات▪

1/6/2019: اإلعالن عن الملصرات المقبولة▪

2019/ 7/ 15: تسليم اكبحا  لموعد آخر ▪

2/8/2019-1: و شر الملصراتعقد المؤتمر▪

2019/ 10/ 1: استالم اكبحا  بعد التعديلموعد أخر ▪

1/11/2019:  شر اكبحا  في كتاب المؤتمر▪
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الرسوم

تشمل حقيقة المؤتمر، وفهادة المؤتمر  والجولة السياحية€250:  المشاركة ببحث ➢

تشمل  شر البحث و سصة من كتاب المؤتمر وفهادة المشاركة €100:  المشاركة دون الحضور➢

تشمل حقيبة المؤتمر وفهادة حضور المؤتمر والجولة السياحية€150:الحضور دون بحث➢

فاملة الفطور والغدا  والعشا ليال3تشمل اإلقامة واإلعافة €50: اإلقامة➢

غيرسون–يتكفل المؤتمر بالموا الت من وإلى مطار أوردو :التنقالت الداخلية➢

ت يتكفل المؤتمر بتذاكر السفر أو الطيران

Giresun Adasıجزيرة  Mavi Göl    *بحيرة : رحلة إلى الطبيعة الصالبة وزيارة:  الجولة السياحية➢

*  قلعة غيرسون *   Kümbetمرتفعات *  فالتت غيرسون 
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ة غيرسونتسدد الرسوم لصالح وقف كلية العلوم اإلسالمية بجامع*



اللجنة التحضيرية

هاني إسماعيل رمضان . د
مدير المنتدى العربي التركي للتبادل اللغوي

اكستاذ المساعد بكلية العلوم اإلسالمية 

جامعة غيرسون 

جوالقحسين . د
رئيس قسم اللغة العربية

اكستاذ المساعد بكلية العلوم اإلسالمية 

جامعة غيرسون
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المراسالت 
العنوان❑

جامعة غيرسون–غيرسون –تركيا 

Giresun Üniversitesi

İslami İlimler Fak. No: 508

:   البريد اإللكترو ي❑

atfconf@gmail.com

atf@gireusn.edu.tr

4003 583 553 90+:الوتساب❑

39 83 890 555 90+:  الجوال ❑

استمارة التسجيل

https://forms.gle/WMU6qyFiCkp6RgAQ9
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وسائل الدفع
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  IBANاإليبان
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