
امل�ؤمتر الدويل الثاين ع�شر
 حول

تدري�س اللغة العربية للناطقني 
بغريها: جتارب �ر�ؤى م�ستقبلية

 ق�سم اللغة العربية، 
جامعة كرياال – الهند

)امل�ؤمتر: 2019/12/16م - 2019/12/18م(

مواعيد هامة
2019/08/10م 	: آخر موعد إلرسال امللخصات	
2019/08/30م 	 : 	 إعالن الستالم امللخصات	
2019/09/30م 	: آخر موعد إلرسال الورقة الكاملة	

:2019/12/16م - 2019/12/18م املؤتمر	 
)16 - 18 ديسمبر / الكانون األول - 2019م(   

arabiccampus@gmail.com :إرسال امللخصات إلى

لالستعالم املزيد: 
د. تاج الدين املناني   .1 

)رئيس قسم اللغة العربية واألمين العام للمؤتمر(:  	
00919446827141 ]واتساب[	  

األستاذ نوشاد  .2 
 	 )نائب األمين العام للمؤتمر(:

	 00919747318105 ]واتساب[



إّن اللغة واألدب ليسا مجّرد جزء للتعبير اإلنساني فحسب بل هما 
أيضا جزء أسا�سي للحياة  والثقافة والتاريخ. فال عجب في أن طرق 
التدريس املقترحة من قبل العلماء األكاديميين هي فقط محفزات 
م 

ّ
م والتعليم التي هي مستقلة للمعل

ّ
يمكنها أن تكّمل عملية التعل

وهي تخضع للتغيير على أساس املكان والزمان. 
السنوات  في  كبيرة  شعبية  األجنبية  اللغات  تعلم  اكتسب  وقد 
األخيرة. وتشير الدراسات إلى أن اللغة العربية أصبحت اآلن أحد 
مجاالت االهتمام للمتعلمين في جميع أنحاء العالم. هذه الزيادة في 
الشعبية هي نتيجة للتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
التي حدثت في العالم بعد العوملة. ومع زيادة االهتمام باملناهج التي 
تركز على املتعلم واستقاللية املتعلم، كان هناك اهتمام متزايد 
»رسم  وعلى  تعلمهم«  مسؤولية  »تولي  على  املتعلمين  بمساعدة 
من  أفضل  العملية  على  تركز  التي  للنجاح«  الخاصة  مساراتهم 

التركيز على املنتج.
م اللغة العربية يحتاج إلى عناية خاصة بوصفها لغة سامية 

ّ
إن تعل

تمتلك تاريخا ثريا ألكثر من 15 قرنا. ال تزال اللغة العربية تدرس في 
والية كيراال من املستوى االبتدائي إلى مستوى الدكتوراه. إّن املؤتمر 
املقترح محاولة لجذب الباحثين والعلماء من مختلف أنحاء العالم 
لتبادل خبراتهم الناجحة في تدريس اللغة العربية والتي  يمكن أن 

مون واملعاهد في بالد الهند.
ّ
يستفيد منها املعل

املحاور الرئيسية:
تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها: املبادئ األساسية وتصميم املناهج 	•

إمكانيات تدريس اللغة العربية عبر تكنولوجيا 	•
م اللغة العربية عبر اإلنترنت

ّ
منصات تعل 	•

م
ّ
التحضيرات وتقييم املعل 	•

تدريس اللغة العربية لطالب املستوى الجامعي 	•
اختبارات اللغة والتقييم 	•

مين
ّ
الكفاءات اللغوية واملهنية والثقافية للمعل 	•

تطوير تعليم املهارات اللغوية وفقا آلخر التطّورات في اللغويات التطبيقية 	•
التجارب الناحجة في تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها على املستوى  	•

الجامعي
الرؤى املستقبلية لتحسين جودة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 	•

التسجيل:
لحضور املؤتمر ببحث أو دون بحث عمل استكمال نموذج التسجيل وإرساله إلى 

)arabiccampus@gmail.com( أصحاب املؤتمر عبر البريد االلكتروني فقط
http://www.arabicku.in/en   :رابط للتسجيل

املالحظة الهامة: يجب أن تكون تأشيرة املشارك )من خارج الهند( تأشيرة املؤتمر 
]Conference Visa[، ال يسمح من يحمل تأشيرة السياحة أن يدخل إلى قاعة 

املؤتمر.

اإلقامة: يشتمل رسوم املؤتمر نفقات اإلقامة والضيافة في أيام املؤتمر )أربعة 
أيام فقط( والتنقل من الفندق إلى الجامعة ومن الجامعة إلى الفندق فقط.


