ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺎﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺑﻌﻨﻮان:
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻌ ﻠﻤﻬﺎ" :اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ،وا ﺑﻌﺎد ،واﻓﺎق"

ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر " :ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ُ ...ﻧﺒﺪع"
ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺎﻟﺸﺎرﻗﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ
ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  -ﻛﻠﻴﺔ اداب واﻟﻌﻠﻮم اªﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ ـ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ:

أو ً
ﻻ ـ أﻫﺪاف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ:
 .1تﺤﺚﻐص واﺻع تﺳﻂﻐﻃ الﻂﺶﺋ الﺳربﻐﺋ وتﺳﻂُّمﻋا ﺲﻂى
المسﺎﻌﻏﻐﻆ ا�ﺻﻂﻐمﻎ والﺳالمﻎ.
أﺖﺛث الﺛراﺠات والﺊﺗﻌث اﻓﺾادﻏمﻐﺋ
ﺲرض
ْ .2
ِ
والﺎطﺊﻐﺼﻐﺋ ،واﻓﺸﺿار والرؤى ﺖﻌل تطﻌﻏر تﺳﻂﻐﻃ الﻂﺶﺋ
الﺳربﻐﺋ وتﺳﻂُّمﻋا.
 .3اﺠﺎﺤراف ﻄﺳالﻃ الﺎﺗﺛﻏات والﺼﺪاﻏا المﺳاﺦرة الﺎﻎ
تﻌاجه الﻂﺶﺋ الﺳربﻐﺋ ،وتﺼﺛﻏﻃ المﺼﺎرﺖات والﺗﻂﻌل لﻋا.
 .4ا�ﺸادة ﻄﻆ الﺊرﻄﺔﻐات والﺎﺼﻈﻐات الﺗﺛﻏﺑﺋ ﺸﻎ تطﻌﻏر
تﺳﻂﻐﻃ الﻂﺶﺋ الﺳربﻐﺋ وتﺳﻂُّمﻋا.
ﺔارب والﺚﺊــرات بﻐــﻆ ﻄﺂﺠســات
 .5ا�ﺸادة ﻄﻆ ال َﺎّ ِ
الﺎﺳﻂﻐــﻃ بالﺳالــﻃ الﺳربــﻎ ﺸــﻎ تطﻌﻏــر تﺳﻂﻐﻃ الﻂﺶﺋ
الﺳربﻐﺋ وتﺳﻂُّمﻋا.
ﺖﻂـﻌل لﻂمﺤـﺿﻘت
 .6تﺤﺔﻐع ا�بﺛاع والمﺊﺛﺲﻐﻆ ﺸﻎ ﺬـرح
ٍ
الﺎـﻎ تﻌاجـه تﺳﻂﻐﻃ الﻂﺶﺋ الﺳربﻐﺋ وتﺳﻂُّمﻋا ،ورؤى جﺛﻏـﺛة
ﻄﺔــاﻗت ﺲﻂمﻐــ ٍﺋ وتطﺊﻐﺼﻐــ ٍﺋ
لﻂﺎﺳاﻄﻀ ﻄﺳﻋا ،ﺲﺊر
ٍ
بمﺂﺠسـات الﺎﺳﻂﻐـﻃ.

راﺑﻌﺎ ـ ﺷﺮوط ﻗﺒﻮل ا ﺑﺤﺎث:
ً
أﺦﻐﻘ ولﻃ ﻏسﺊﺺ ﻇﺤ ُره.
 .1أن ﻏﺿﻌن الﺊﺗث
ً
اﻟﻤﺠﺎﻻت:
بمﺗﻌر ﻄﻆ ﻄﺗاور
ﺲﻂى ﺦﻂ ٍﺋ وﺐﻐﺼ ٍﺋ
 .2أن ﻏﺿﻌن الﺊﺗث
ٍ
المﺂتمر ..الﺊﺗﻌث والﺛراﺠات
1
والﺎطﺊﻐﺼﻐﺋ(.الﺊﺗث الﺳﻂمﻎ وﻄﺳاﻏﻐره.
)اﻓﺾادﻏمﻐﺋﻄطاب ًﺼا لمﻈﻋﺒ
 .3أن ﻏﺿﻌن الﺊﺗث
 .4أن ﻗ ﻏﺎﺔاوز الﺊﺗث  20ﺦفﺗ ًﺋ )ﻇﻌع الﺚط simplified
 .2أﺸﺪﻀ الممارﺠات والﺎﺔارب.
 Arabicالﺗﺔﻃ.(14 :
ٌ .3
تﺛرﻏﺊﻐﺋ
ورش
تﺔرﻏﺛيٍ )أﻊمﻐﺋ الﺊﺗث ،ا�ﺬار
الﺊاﺖث بمﻂ َّﺚ ٍص
 .5ﻏﺎﺼﺛم
ّ
رﺠﻀ
الﻈﺰري ،ﺲﻈاﺦره وﻇﺎائﺔه( ﺸﻎ ﺖﺛود ﻄائﺎﻎ ﺾﻂمﺋٍ ،و ُﻏ َ
المﻂ َّﺚص ﺲﺊْر الﺊرﻏﺛ ا�لﺿﺎروﻇﻎ ﺸﻎ المﻌﺲﺛ المﺼ َّرر.
ِّ
المﻈﺰمﺋ بمﻌ َج ٍﺞ لﻂسﻐرة الﺜاتﻐﺋ ،وﺦﻌر ٍة
 .6ﻄﻌاﺸاة الﻂﺔﻈﺋ
ﺣﺚﺧﻐﺋٍ ،وﺦﻌر ٍة ﻄﻆ جﻌاز السفر ﺸﻎ المﻌﺲﺛ المﺼ َّرر.
 .7ﻗ ﻏﺳﻈﻎ ﺻﺊﻌل ﻄﻂ َّﺚص الﺊﺗث إجازة الﺊﺗث ﻇفسه.
 .8ﻗ تُر ُّد الﺊﺗﻌث غﻐر المﺼﺊﻌلﺋ إلى أﺦﺗابﻋا.
 .9لﻂَّﺔﻈﺋ الﺳﻂمﻐﺋ الﺗﺺ ﺸﻎ ﺻﺊﻌل الﺊﺗث أو ْ
رﺸﺪه دون
إبﺛاء اﻓﺠﺊاب.

 .1تطﻌﻏر ﻄﻈاﻊﺒ الﻂﺶﺋ الﺳربﻐﺋ لﺎﺳﺞﻏﺞ الﻋﻌﻏﺋ.
 .2إﺲﺛاد ﻄﺳﻂﻃ الﻂﺶﺋ الﺳربﻐﺋ ﺸﻎ الﺼرن الﺗادي
والﺳﺤرﻏﻆ.
 .3اتﺔاﻊات ﺖﺛﻏﺑﺋ ﺸﻎ تﺼﻌﻏﻃ تﺳﻂﻐﻃ الﻂﺶﺋ الﺳربﻐﺋ.
 .4إﺠﺎراتﻐﺔﻐات تﺛرﻏﺟ الﻂﺶﺋ الﺳربﻐﺋ.

ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ ـ اﻟﻤﺠﺎﻻت:

 .5تﻌظﻐﺷ الﺎﺼﻈﻐات الﺗﺛﻏﺑﺋ ﺸﻎ تﺳﻂﻐﻃ الﻂﺶﺋ الﺳربﻐﺋ
وتﺳﻂُّمﻋا.
 .6براﻄﺒ تﺳﻂﻐﻃ الﻂﺶﺋ الﺳربﻐﺋ لﻂﻈاﺬﺼﻐﻆ بﺶﻐرﻊا.

 .1الﺊﺗﻌث والﺛراﺠات )اﻓﺾادﻏمﻐﺋ والﺎطﺊﻐﺼﻐﺋ(.
 .2أﺸﺪﻀ الممارﺠات والﺎﺔارب.
ٌ .3
ورش تﺛرﻏﺊﻐﺋ.

ٌ
ﻣﻬﻤﺔ:
ﺧﺎﻣﺴﺎ ـ ﻣﻮاﻋﻴﺪ
ً

ﺳﺎدﺳﺎ ـ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻟﻨﻔﻘﺎت:
ً

 .1آخر ﻄﻌﺲﺛ لﺎسﻂُّﻃ ﻄﻂ َّﺚﺧات الﺊﺗﻌث ﻄع السﻐرة

 .الﺼﺛوم إلى المﺂتمر :ﺲﻂى ﻇفﺼﺋ الﺊاﺖث

الﺜاتﻐﺋ والﺧﻌرة الﺤﺚﺧﻐﺋ وﻇسﺚﺋ ﻄﻆ جﻌاز السفر

أو المﺂﺠسﺋ الﺎﻎ تﺛﺲمه.

 2019/7/1م.

 .ﺠﻐﺼام المﺂتمر ﺸﻎ ﻄﺼر المرﺾﺞ الﺎربﻌي لﻂﺶﺋ الﺳربﻐﺋ

.2ﻄﻌﺲﺛ إﺣﺳار الﺊاﺖﺑﻐﻆ بﺼﺊﻌل ﻄﻂ َّﺚﺧاتﻋﻃ

لﺛول الﺚﻂﻐﺒ بالﺤارﺻﺋ.

2019 / 8 /1م.
.3آخر ﻄﻌﺲﺛ ﻗﺠﺎﺼﺊال الﺊﺗﻌث ﺾاﻄﻂ ًﺋ 2019 / 9 /1م.
.4ﻄﻌﺲﺛ إﺣﺳار الﺊاﺖﺑﻐﻆ بﺼﺊﻌل بﺗﻌﺐﻋﻃ

ﺳﺎﺑﻌﺎ ـ ﻟﻠﻤﺮاﺳﻼت واﻻﺳﺘﻔﺴﺎر:
ً

2019 / 10 /1م.
.5ﻄﻌﺲﺛ المﺂتمر بﺛاﻏﺋ ﺣﻋر ﻏﻈاﻏر 2020م
)ﺠﻐﺎﻃ تﺗﺛﻏﺛ المﻌﺲﺛ ﻗﺖ ًﺼا(.
.6براﻄﺒ تﺳﻂﻐﻃ الﻂﺶﺋ الﺳربﻐﺋ لﻂﻈاﺬﺼﻐﻆ بﺶﻐرﻊا.

الﺊرﻏﺛ ا�لﺿﺎروﻇﻎgecalconf@abegs.org :
الﻋاتﺷ المﺎﺗرك00971544498042 :
إﺲﺛاد /الﻂﺔﻈﺋ الﺎﺗﺪﻐرﻏﺋ

