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ــة  ــة بقســم اللغــة العربي ــوس ممثل ــة بجامعــة الســلطان قاب ــوم االجتماعي ــة اآلداب والعل تنظــم كلي

ــا )١٩٧٠-٢٠٢٠(. ــوان: اللغــة واألدب فــي ُعمــان خــال خمســين عاًم ــا بعن ــا دولًي وآدابهــا مؤتمــًرا علمًي

تقديم:
تعــد النهضــة املباركــة الحديثــة التــي بــدأت عــام ١٩٧٠ بقيــادة املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الســلطان 

قابــوس بــن ســعيد بــن تيمــور طيــب اهلل ثــراه، نقطــة تحــول فــي الحيــاة العمانيــة عموًمــا والحيــاة الثقافيــة 

ــة  ــا علــى عمــر النهضــة علــى أنهــا مرحل ــى مــرور خمســين عاًم ــة إل ــا، وينظــر قســم اللغــة العربي خصوًص

خصبــة مــن التجــارب العمانيــة، والتحــوالت الثقافيــة، وتعــدد املشــارب الفكريــة، ونقلــة كبيــرة فــي غــزارة 

ــليط  ــرورة لتس ــر ض ــوان املؤتم ــي عن ــق يأت ــذا املنطل ــن ه ــة، وم ــارات األدبي ــوع التي ــوي، وتن ــاج اللغ اإلنت

الضــوء علــى املنتــج اللغــوي واألدبــي فــي هــذه املرحلــة الفاصلــة مــن تاريــخ الثقافــة العمانيــة.

رؤية املؤتمر:
يتطلــع قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا إلــى أن يســهم املؤتمــر إســهاما بــارزًا فــي توضيــح مكانــة اللغــة 

واألدب فــي ُعمــان خــال خمســين عاًمــا )١٩٧٠-٢٠٢٠(.

رسالة املؤتمر:
يسعـــى القســم  - مــن خــال بحــوث املؤتمــر- إلــى تحقيــق األهــداف املرجــوة بتقديــم دراســات علمية 

جــادة تتنــاول اللغــة واألدب فــي عمان خــال الخمســين عامــا )١٩٧٠-٢٠٢٠(.

أهداف املؤتمر:
١. مناقشة أهم السمات اللغوية واألدبية التي ُتميِّز عصر النهضة. 

٢. بيان أهم ما حققته الدراسات األدبية واللغوية في هذه املرحلة.

3. رسم مامح التيارات األدبية والفنية خال الخمسين عاًما املاضية. 

4. تقديــم صــور االنفتــاح العمانــي علــى التطــور الفنــي واللغــوي الحاصليــن فــي املجتمــع 

والعاملــي.  العربــي 

5. تسليط الضوء على الجهود التي بذلت إلبراز األدب العماني ودراسته وتقويمه. 

6. وضع املقترحات الكفيلة بتعزيز الدور العماني اللغوي واألدبي في الساحتين العربية والعاملية.
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محاور املؤتمر:
١.  فضل صاحب الجالة السلطان قابوس - طيب اهلل ثراه -  في خدمة اللغة واألدب. 

٢.  النتاج اللغوي واألدبي الُعماني خال سنوات النهضة املباركة.

3.  الدراسات العربية في النتاَجْيِن األدبي واللغوي العماني.

4.  الشعر العماني من الكاسيكية إلى الحداثة. 

5.  السرديات العمانية. 

6.  توثيق األدب الشعبي العماني ودراسته. 

٧.   الصحافة األدبية العمانية.

8.  دور املؤسسات العمانية في خدمة الدراسات األدبية واللغوية. 

٩.   التعريب والترجمة في القطاعات االقتصادية والتنموية خال خمسين عاًما.

شروط املشاركة في املؤتمر:
أن يكون البحث في أحد محاور املؤتمر.  .١

أن ُيَعّد البحث للمؤتمر بنحو خاص، ولم يسبق نشره في أي مؤتمر أو مجلة.  .٢

أال يزيد ملخص البحث على  )٢5٠( كلمة.  .3

لغة املؤتمر وأبحاثِه هي العربية.  .4

أال تزيد كلمات البحث على 8٠٠٠ كلمة وال تقل عن 6٠٠٠.  .5

ال ُيسمح  للباحث أن يشارك بغير بحث واحد.  .6

أن يكــون نــوع الخــط لألبحــاث بالعربيــة Simplified Arabic علــى أن يكــون حجــم عنوانــات الفصــول   .٧

أو املباحــث ١4 نقطــة، وحجــم املتــن ١٢، وحجــم الحواشــي الســفلية ١٢. 

ينبغــي أن تكــون الحواشــي ســفلية فــي كل صفحــة، وتتسلســل أرقــام الحواشــي بحيــث ال تبــدأ   .8

الحواشــي برقــم )١( فــي كل صفحــة؛ بــل تواصــل تسلســلها إلــى نهايــة البحــث. 

للجنة املؤتمر الحق في عدم قبول أّي ورقة بحثية دون إبداء األسباب.  .٩

ملء ) استمارة التسجيل وامللخص في املؤتمر ( ثم إرسالها على البريد اإللكتروني:  .١٠

arabic_conf@squ.edu.om 

https://www.squ.edu.om/Portals/13/departments/arabic/conference/5thArabicInternationalConference/5thConferenceForm.docx
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١١.  يدفع املشاركون من خارج السلطنة ٢٠٠ دوالر، وفق التفاصيل البنكية اآلتية:

bank Muscat :اسم البنك

SQU :الفرع

College of Arts - Arabic conf :اسم صاحب الحساب

رقم الحساب: ) 0304008065870018(

وتتكفل لجنة املؤتمر بإسكانهم وتغذيتهم في أيام املؤتمر، وال تتحمل أّي أمور أخرى.

١٢. ُيعفــى املشــاركون مــن داخــل الســلطنة مــن دفــع رســوم املشــاركة، ويتحملــون ترتيــب 

شــؤون ســكنهم بأنفســهم.

وتتكفل لجنة املؤتمر بإسكانهم وتغذيتهم في أيام املؤتمر، وال تتحمل أّي أمور أخرى. 

١3.  ُيمنح  املشاركون شهادة مشاركة معتمدة من الكلية.

١4.  للجنة املؤتمر الحق في نشر األبحاث التي تراها مناسبة لكتاب املؤتمر بعد تحكيمها. 

١5.  يجوز اشتراك باحثين في ورقة واحدة، وعليهما أن يختارا أحدهما للمشاركة في املؤتمر. 

١6.  ترسل البحوث بعد موافقة اللجنة العلمية، على البريد اإللكتروني للمؤتمر:

 )arabic_conf@squ.edu.om(، ويتوجــب علــى املشــارك تحويــل رســوم التســجيل خــال أســبوعين 

مــن تاريــخ موافقــة اللجنــة العلميــة علــى البحــث، وإرســال إيصــال التحويــل علــى البريــد اإللكترونــي.

arabic_conf@squ.edu.om :١٧.  لاستفسار: يمكنكم التواصل على البريد اإللكتروني للمؤتمر

الجدول الزمني لتسليم امللخصات والبحوث:

آخر موعد إلرسال امللخصات واستمارة التسجيل.3٠ يناير ٢٠٢٢

آخر موعد للرد على امللخصات.١5 مارس ٢٠٢٢

آخر موعد إلرسال األوراق البحثية كاملة.3٠ يونيو ٢٠٢٢

آخر موعد للرد على األوراق البحثية.3٠ أغسطس ٢٠٢٢

تاريخ انعقاد املؤتمر.٢4 - ٢6 أكتوبر ٢٠٢٢
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أنموذج استمارة التسجيل وامللخص في املؤتمر:

أنموذج استمارة التسجيل وامللخص في املؤتمر

االسم الثاثي )بالعربية(:

الجنسية:

بلد اإلقامة:

الدرجة العلمية:

جهة العمل:

التخصص العام:

التخصص الدقيق:

رقم هاتف التواصل:

البريد اإللكتروني:

عنوان البحث:

املحور الذي يتعلق به البحث:

ملخص البحث: )ال يتجاوز ٢5٠ كلمة(
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