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الديباجة
ال شك أن مجال العربية للناطقني بغريها – اليوم – يحظى باهتمام بالغ ،ويشهد تقدمً ا ملحو ً
ظا،
فقد فرض نفسه عىل الساحة األكاديمية والتعليمية ،نتيجة لإلقبال املستمر عىل تعلم العربية ،فبالرغم
من افتقاد العربية للحاضنة الحكومية والدعم الرسمي فإنها صامدة يف وجه التحديات الحضارية،
متجاوزة الرصاعات اللغوية ،بل إنها ما زالت تحقق اإلنجازات املتتالية ،فقد انتدب الله تعاىل زمرة
تشعارا
من املخلصني الذين أخذوا عىل عاتقهم خدمة هذه اللغة وتيسري تعليمها وتعلمها ،وذلك اس
ً
منهم للعالقة الوثيقة بني اللغة والهوية ،وإليمانهم الراسخ بالدور الحضاري الذي قدمته وتقدمه
العربية لإلنسانية.
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انطالقا من هذا الوعي باملسئولية نحو لغة القرآن الكريم عقد املنتدى العربي الرتكي للتبادل اللغوي
املؤتمر الدويل األول :العربية للناطقني بغريها :الحارض واملستقبل يف أغسطس  2019بجامعة
جريسون ،شارك فيه نخبة من الخرباء واملتخصصني من  12دولة ،قدموا أكثر من  60بحثا ،وقد
أجمع الباحثون والحضور عىل رضورة عقد املؤتمر دوريًّا ،بغية العمل عىل االرتقاء بالعربية للناطقني
بغريها ،والسعي للوصول بها إىل مصاف اللغات األجنبية األخرى ،ولن يتم ذلك إال بالتعاون الدائم
وتبادل الخربات املستمر ،وبناء عىل هذه التوصية يأتي هذا املؤتمر الدويل :العربية للناطقني بغريها:
الحارض واملستقبل يف نسخته الثانية.

أهداف المؤتمر
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تشخيص واقع تعليم العربية للناطقني بغريها تشخيصا دقيقا



استرشاف املستقبل واإلسهام يف رسم سياسية لغوية



توفري بيئة علمية مناسبة لتبادل الخربات والتعاون بني املختصني



االطالع عىل النظريات الحديثة يف اكتساب اللغة الثانية



إبراز املبادرات الرائدة والتجارب الناجحة لإلفادة منها واالحتذاء بها.



تسليط الضوء عىل جهود العلماء الرواد األوائل.



اإلفادة من التقنية الحديثة وتوظيفها يف العملية التعلمية.



عقد رشاكات علمية وأكاديمية بني املؤسسات والجهات املعنية.

محاور المؤتمر
 ينحرص اهتمام املؤتمر يف مجال اللغة العربية للناطقني بغريها ،وتدور محاوره حول موضوعاته ،وما
يتعلق به من إشكاليات وحلول ومستجدات ،ومن ثم يرحب املؤتمر بكل ما يثري هذا املجال من
أبحاث وورش عمل وتجارب ومبادرات ،وتقرتح لجنة املؤتمر املحاور التالية لالسرتشاد:
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املحور األول :اإلشكاليات والحلول

املحور الثاني :طرائق التدريس واألساليب الحديثة

املحور الثالث :املناهج التعليمية والوسائل

املحور الرابع :املعلم :الواجبات والحقوق

املحور الخامس :االستثمار :الفرص والتحديات

املحور السادس :املبادرات الرائدة

املحور السابع :العربية والتقنية الحديثة

املحور الثامن :العربية لألغراض الخاصة

املحور التاسع :رواد املجال األوائل

املحور العارش :التقويم اللغوي

 وترحب اللجنة – أيضا – بامللخصات واملقرتحات يف مختلف امليادين والتخصصات التي لم ترد ضمن
املحاور السابقة ،رشيطة أن ترتبط بمجال اللغة العربية للناطقني بغريها.

شروط المشاركة
 .1أن يكون البحث يف مجال العربية للناطقني بغريها وله صلة به.
 .2أن يتسم البحث باألصالة وأال يكون نرش من قبل.

 .3أن يقدم الباحث ملخصا ال يزيد عن  250كلمة.
 .4أن يكون البحث ما بني  4 – 3آالف كلمة بما يف ذلك الهوامش واملراجع واملالحق.
 .5االلتزام باملواعيد املعلنة ولن تنرش األبحاث التي ترد بعد املواعيد املحددة.
 .6أن يرسل سرية ذاتية مخترصة ال تزيد عن  50كلمة.
 .7ملء استمارة التسجيل اإللكرتونية.

 .8تسديد الرسوم املقررة.
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مواصفات الكتابة
 الكتابة عىل برنامج وورد  wordعىل أن تكون الصفحة بالهوامش االفرتاضية دون تغيري.
 نوع الخط العربي التقليدي  Traditional Arabicبنط  18للمتن العربي وبنط  14للهوامش

وبنط  18غامق للعناوين الفرعية ونوع خط  Times New Romanللمتن اإلنجليزي بنط 12
للمتن وبنط  10للهوامش وبنط  14غامق للعناوين الفرعية.
 تدون الهوامش والتعليقات أسفل الصفحة بأرقام مستقلة بكل صفحة ويكون الرتقيم تلقائياا
وليس يدويا ومن غري أقواس يف الهامش أو املتن.
 ترتب قائمة املراجع يف نهاية البحث تريبا هجائيا.
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المواعيد الزمنية
 آخر موعد إلرسال امللخصات1/5/2020 :
 اإلعالن عن امللخصات املقبولة15/5/2020 :
 آخر موعد إلرسال األبحاث1/7/2020 :
 موعد عقد املؤتمر ونرش امللخصات11-13/8/2020 :
 آخر موعد إلرسال األبحاث املعدلة بعد املؤتمر1/10/2020 :
 موعد نرش كتاب املؤتمر15/11/2020 :
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جدول المؤتمر
10/8/2020


استقبال الضيوف

11/8/2020



الفرتة األوىل جلسات املؤتمر



الفرتة الثانية :ورش العمل

12/8/2020



الفرتة األوىل جلسات املؤتمر



الفرتة الثانية :ورش العمل

13/8/2020
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جولة سياحية ليوم كامل تشمل زيارة
Kuzalan Şelalesi - Fındık Bahçesi - Giresun Adası - Mavi Göl - Kümbet Yaylası

14/8/2020


املغادرة وتوديع الضيوف

الرسوم
 املشاركة ببحث أو ورشة عمل$ 450 :
$ 350
 الحضور دون تقديم بحث:
 املشاركة ببحث دون حضور$ 100 :
يتكفل املؤتمر بما ييل:
 اإلقامة  4ليال واإلعاشة الكاملة :فطور – غداء – عشاء
 ورشات العمل وشهادات املشاركة والحضور
 نرش األبحاث يف كتاب املؤتمر
 حقيبة املؤتمر
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 الجولة السياحية
 التنقالت الداخلية واملواصالت من وإىل مطار أوردو – جريسون

استرداد الرسوم
 ال تسدد الرسوم إال بعد استالم بريد إلكرتوني يفيد املوافقة عىل املشاركة يف املؤتمر
 يسمح باسرتداد الرسوم قبل 1/7/2020
 يسمح باسرتداد  %50من قيمة الرسوم يف القرتة1 :يوليو إىل  1أغسطس
 ال يسمح باسرتداد الرسوم بعد  1/8/2020ألي سبب كان

آخر موعد لتسديد الرسوم 22/5/2020
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وسائل التسديد
Kuveyt Türk Katılım Bankası

اسم بنك

Kuveyt Türk Giresun Şubesi

اسم الفرع
عنوان الفرع

Sultan Selim, Osmanağa Cd. No:1, 28100 Giresun

Hany RAMADAN

الحساب
IBAN اإليبان

TR520020500009120142700101
Western Union

ويسرتن يونيون

Yamina ABDALI

االسم

(+90) 553 583 4003

هاتف

 تركيا/  غريسون/ كلية العلوم اإلسالمية

العنوان
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اللجنة التحضيرية
د .هاني إسماعيل رمضان
مدير المنتدى العربي التركي للتبادل اللغوي
األستاذ المساعد بكلية العلوم اإلسالمية
جامعة غيرسون

د .حسين جوالق
رئيس قسم اللغة العربية
األستاذ المساعد بكلية العلوم اإلسالمية
جامعة غيرسون
السكرتارية:
األستاذة :يمينة عبدالي

12

المراسالت
العنوان
تركيا – غريسون – جامعة غريسون

Giresun Üniversitesi, İslami İlimler Fak. No: 508
:الربيد اإللكرتوني
atf@gireusn.edu.tr
:الوتساب
(+90) 553 583 4003

استمارة التسجيل
https://forms.gle/2VCpHqU36JxqyZju7
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أرشيف المؤتمر
• لالطالع على جلسات المؤتمر األول
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCne0YXNj-RndDC-CYOHlP_cQ9KAboWj3
• لالطالع على صور المؤتمر األول
:• اليوم األول
https://drive.google.com/open?id=19r62Xpawb2Ia7Yp33wD3DYUHeO4p3qT_
:• اليوم الثاني
https://drive.google.com/open?id=1QD6fAt1q8qPbR7kk_1LYZ8coXg7b7rBv
• كتاب الملخصات
http://iif.giresun.edu.tr/Files/ckFiles/iif-giresun-edutr/sempozyumlar/kitap%20isbn%20ile.pdf
• كتاب أبحاث المؤتمر
https://www.scribd.com/document/441111516
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