
.  تقبلهاماضيها، وحاضرها، ومس: اللغة العربية في إفريقيا
:مؤتمر دولي تنظمه 

نيجيريا،–جامعة بايرو، كنو 

نيجيريا،–وجامعة يوسف ميتما سلي، كنو 

.نيجيريا–ومركز إحياء اللغة العربية والثقافة اإلسالمية، كنو 



ديباجة املؤتمر

األكاديميةاحةالسعلىنفَسهافرضتحتىبعيدأمدمنذملحوظاتقدماوشهدتبالغ،باهتمامإفريقيافيالعربيةاللغةحظيت
مهاعلىاملستمرواإلقبالالقارة،هذهفيعراقتهانتيجة

ّ
وجهفيصامدةهافإنالكافي؛الرسميالدعمافتقادهامنالرغموعلى.تعل

.متتاليةإنجازاتتحققزالتمابلالتحديا،

اللغة“:نوانبعاألول الدولياملؤتمرإلقامةعلميةهيئاتثالثعزمتالقارة،هذهفيالعربيةاللغةبأصالةالوعيهذامنانطالقا
–كنوبايرو،بجامعةم2021سبتمبرشهرفيهللاشاءإنيكون سوفوالذي“.ومستقبلهاوحاضرها،ماضيها،إفريقيا؛فيالعربية
العربيةباللغةرتفاءال بغيةسواءحّد علىوعربيةإفريقيةدول منواملهتمينواملتخصصينالخبراءمننخبةفيهليشاركنيجيريا؛
.القارةهذهفياملستوياتألرقىبهاواملض يّ 



أهداف املؤتمر

البحث حول القضايا املتعلقة باللغة العربية في إفريقيا قديما وحديثا.

رصد ما حققته الدراسات العربية من النجاحات املختلفة  .

التعرف على أعالم الدراسات العربية في  إفريقيا.

كشف أوجه التفاق والختالف بين أنماط الدراسات العربية التقليدية والحديثة في إفريقيا.

فتح آفاق العالقات التعاونية بين أقسام اللغة العربية اإلفريقية وأخواتها في الدول العربية.

السعي لتقريب مناهج اللغة العربية في املراحل العلمية املختلفة في إفريقيا.

م وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
ّ
.مواكبة املستجدات في قضايا تعل



محاور املؤتمر

هذايثري مابكلمراملؤتيرحبثمومنومستقبلها،وحاضرها،ماضيها،أفريقيا؛فيالعربيةباللغةعالقةذاتموضوعاتويشملالعربية،الدراساتمجالفياملؤتمريتحور 
:يليمااملؤتمرمحاور وتشملومبادرات،وتجارب،أبحاث،مناملجال

األوربيالحتاللوبعدوأثناءقبلإفريقيافيالعربيةاللغة.

وتحقيقهاوصيانتها،وحفظها،مصادرها،اإلفريقية؛العربيةاملخطوطات.

إفريقيافيالعربيةاملعجميةالحركة.

والتطور الجمودبينالعربيبالحرفاإلفريقيةاللغاتكتابة.

م
ّ
.إفريقيافيبغيرهاللناطقينالعربيةاللغةوتعليمتعل



إفريقيافياللغويةوالسياسةالعربية.

 إفريقيافيالعربيةالدراساتتطويرفيواألهليةالعربيةاملنظماتدور.

إفريقيافيالعربيةالدراساتفيودورهااملكتبات.

إفريقيافيالعربيةاللغةدارس يفيوأثرهالتكنولوجيالتقدم.

إفريقيافيالعلميالبحثتطويرفيودورهااملحكمةالعربيةالعلميةاملجالت.

إفريقيافيوانتشارهاالعربيةاللغةأولية.

والهويةالعربيةاللغة.



إنتاجات العلماء األفارقة ودورهم في تطوير الدراسات العربية  .

إعداد ومواصفات مواد تعليم اللغة العربية في إفريقيا.

سبل تعزيز التعاون بين املعاهد التقليدية والحديثة في إفريقيا.

وضع خريجي أقسام اللغة العربية في املجتمع اإلفريقي.

مكانة اللغة العربية في السياسة التعليمية في دول إفريقيا.

الجمعيات الطالبية ودورها في تطوير الدراسات العربية في إفريقيا.

دور البعثات العلمية في تطوير الدراسات العربية في دول إفريقيا.

ماضيه وحاضره ومستقبله: الشعر العربي اإلفريقي.

ماضيه وحاضره ومستقبله: النثر العربي اإلفريقي.

اللغة العربية في وسائل األعالم.



شروط املشاركة

أن يتسم البحث باألصالة وأل يكون قد سبق نشره أوتقديمه في مؤتمر.

 كلمة250أن يقدم الباحث ملخصا ل يزيد على.

اللتزام باملواعد املعلنة.

 اللتزام بمنهجية البحث العلمي.

كل البحوث تخضع للتحكيم العلمي.

ترسل امللخصات واألبحاث في صيغة وورد .



املواعيد الزمنية

  م2021يوليو، 14–مايو 20آخر موعد إلرسال املستخلصات

 م2021يوليو، 18اإلعالن عن املستخلصات املقبولة

 م 2021أغسطس، 4آخر موعد إلرسال األبحاث كاملة

 م2021أكتوبر، 4-1موعد عقد املؤتمر



أمانة المؤتمر 

 البريد اإللكتروني :arabiconf-buk@gmail.com

 5140207803234: الدكتور عثمان أبوبكر معاذ / واتسآب+

 9954924813234: الدكتور أبوبكر نوح فندا  / مكالمة +

mailto:arabiconf-buk@gmail.com

