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 يسر المؤتمر الدولي التاسع للغة العربية المقرر دعوتكم إلى:

 في تقديم األبحاث والدراسات وأوراق العمل والمبادرات والتجارب الناجحة. لمشاركةالتسجيل ل .1

العلماء والباحثين إثراء النقاش والحوار وتبادل الخبرات مع للراغبين والراغبات في  )فقط( التسجيل للحضور .2

 طالع على التجارب الناجحة.والمفكرين واال

 

 كما يهمنا التذكير بما يلي: .3

قافتها وآدابها يبحث ويناقش جميع الموضوعات والقضايا التي تتعلق باللغة العربية وثنود اإلحاطة بأن المؤتمر  •

 ."اليومية حياةال "لغة بصفتها، وعالقتها بجميع التخصصات والمهن وعلومها ومعارفها

مباشرة عبر الموقع اإللكتروني للمؤتمر من خالل  باألبحاث في المؤتمر يتموالمشاركة للحضور نذكر بأن التسجيل  •

  المؤتمر/-عن/https://www.alarabiahconferences.orgالرابط 

 .المؤتمرات السابقة، إضافة إلى معلومات عن المؤتمرجميع المعلومات اإللكتروني تتوافر بالموقع  •

 "المؤتمرفي  تكريم األبحاث المميزة"معلومات مفصلة عن  علىاإللكتروني يحتوي الموقع  (تكريم األبحاث المميزة) •

 طالع على الضوابط والمعايير الخاصة بالتكريم.لمساعدة المشاركين في اال
 

اللغة العربية ويهمنا توثيق جهودكم  "صاحبة الجاللة"نقدر لكم مشاركتكم وتواصلكم مع مؤتمر  (الموسوعة الدولية) •

الموسوعة الدولية "وسيركم الذاتية والتعريف بمكانتكم العلمية من خالل وضع سيركم الذاتية وصوركم ضمن 

عبر موقع االتحاد الدولي للغة  موقع الموسوعةنأمل منكم االطالع على  ،"للمختصين والمهتمين باللغة العربية

 لم يسبق له إضافة سيرته الذاتية في الموسوعة. وإضافة السير لمن العربية

االتحاد تم تأسيس موقع فقد حرصاً على إشراك المهتمين والمختصين بخدمة اللغة العربية،  (دعوة لعضوية االتحاد) •

نرجو االطالع  العضوية/-على-الحصول/https://alarabiahunion.orgعبر الرابط  الدولي للغة العربية

 .لالتحاد أو االنتساب الرسمية وتسجيل عضويتكم

 :التالية في المؤتمر أهم الفعاليات واالجتماعات الرسمية على لكترونيموقع اإلاليحتوي   (االجتماعات الرسمية) •

 العربية للغة الدولي للمجلس وميةالعم الجمعية اجتماع •
 عميد 100 من يقرب ما بمشاركة ربيالع الوطن في اآلداب كليات جمعية اجتماع •
 العام( واألمين اإلدارة مجلس )وانتخاب العربية للغة الدولي لالتحاد ميةالعمو الجمعية اجتماع •
 عربية لغة قسم رئيس 001 من يقرب ما بمشاركة العربية ألقسام الدولية لجمعيةا اجتماع •
  العربية الجامعات اتحاد لمؤسسات التنسيقي االجتماع •
 للعربية الثالث المعرض •
 تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة •

  

  ...استفساراتكمفي تقديم نرجو التواصل وعدم التردد  •

وحث المهتمين  ،على دعم اللغة العربية وتشجيع الباحثين على المشاركة باألبحاث والدراساتمعاً العمل ونأمل 

من أجل إيصال صوتها إلى صناع القرار والمسؤولين حتى يتم  العربية همعلى الحضور والتضامن مع لغت

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة للنهوض بها والعمل بها في مواقعها الطبيعية في الحياة اليومية.

https://www.alarabiahconferences.org/عن-المؤتمر/
https://alarabiahunion.org/الحصول-على-العضوية/

