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ُيعــد المؤتمــر أحــد البرامــج المعتمــدة للمركــز التربــوي للغــة العربيــة لــدول الخليــج فــي دورتــه  2020/2019م؛

المحاور الرئيسة:
ً
رابعا ـ َ
أ .تطوير مناهج اللغة العربية لتعزيز الهوية:

حيــث يســعى المؤتمــر إلــى اســتجالء ومناقشــة القضايــا والدراســات واألبحــاث ،وأفضــل الممارســات والتجــارب

 .1االحتياجات التعليمية المرتبطة بالتنمية المستدامة في مناهج اللغة العربية.

العلميــة والعمليــة ،ذات الصلــة بواقــع اللغــة العربيــة ،والتعريــف بالجهــود الفرديــة والمؤسســاتية ودورهــا فــي

المبتكرة في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين ومهاراته.
 .2مناهج اللغة العربية
َ

والمبــادرات المبدعــة ،والتقاريــر
المســتجدات
تطويــر تعليــم اللغــة العربيــة وتع ُّلمهــا ،واالطــاع علــى أحــدث
َ
َ

 .3تطوير مناهج اللغة العربية في ضوء مفاهيم األمن النفسي ،واألمن الفكري للمتعلم.

وتحمــل المســؤولية المشــتركة تجــاه اللغــة العربيــة،
والتجــارب الناجحــة ،كمــا يســعى المؤتمــر إلــى نشــر الوعــي
ُّ

والبعد العربي لتعزيز الهوية.
 .4تطوير محتوى مناهج اللغة العربية في مجال مفاهيم العروبة ُ

وضــرورة التنســيق بيــن المؤسســات المعنيــة باللغــة العربيــة وتعليمهــا ،التــي مــن شــأنها تطويــر تعليــم اللغــة

 .5تطويــر مناهــج اللغــة العربيــة والبيئــة التعليميــة فــي ضــوء المقاربــات المعاصــرة والتكنولوجيــا

العربيــة وتع ُّلمهــا ،وتطويــر المهــارات اللغويــة لــدى أبنائنــا المتعلميــن ،واإلفــادة مــن التجــارب والخبــرات العالميــة،

الحديثــة.

أوالً ـ أهمية المؤتمر:

مــع مراعــاة خصائــص اللغــة العربيــة ،باإلضافــة إلــى منا َقشــة التحديــات العصريــة التــي تواجــه مســتقبل تعليــم
ووضــع الحلــول العلميــة والعمليــة لمعالَجــة مواطــن الصعوبــة؛ لتواكــب التطــورات
اللغــة العربيــة وتع ُّلمهــا،
ْ

ب .إعداد معلم اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين:

العلميــة والتكنولوجيــة الســريعة ،حســبما يقتضيــه العصــر فــي ظــل تحديــات عصــر العولمــة والتقانــة ،وجعــل

ُّ .1
تمكن معلمي اللغة العربية من مهارات القرن الحادي والعشرين.

اللغــة العربيــة مســاير ًة لمتطلبــات العصــر.

 .2معايير الترخيص لمعلم اللغة العربية.
 .3معاييــر اختيــار معلمــي اللغــة العربيــة ،وإعدادهــم وتدريبهــم علــى التعليــم اإلبداعــي للغــة

ثان ًيا ـ أهداف المؤتمر:

 .1تشخيص واقع تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها على المستويين اإلقليمي والعالمي.

أحدث الدراسات والبحوث األكاديمية والتطبيقية ،واألفكار والرؤى حول تطوير تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها.
عرض
ِ
ْ .٢
 .٣استشراف معالم التحديات والقضايا المعاصرة التي تواجه اللغة العربية ،وتقديم المقترحات والحلول لها.

العربيــة.
 .4التدريب اإللكتروني لمعلم اللغة العربية في عصر الثورة المعلوماتية التكنولوجية.

ج .اتجاهات حديثة في تقويم تعليم اللغة العربية:

 .٤اإلفادة من البرمجيات والتقنيات الحديثة في تطوير تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها.

 .1بناء االختبارات المعيارية في تعليم اللغة العربية.

 .٥اإلفادة من التَّجا ِرب والخبــرات بيــن مؤسســات التعليــم بالعالــم العربــي فــي تطويــر تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها.

 .2إستراتيجيات تقويم الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية في اللغة العربية.

ـول للمشـــكالت التـــي تواجـــه تعليــم اللغــة العربيــة وتع ُّلمهــا،
 .٦تشــجيع اإلبــداع والمبدعيــن فــي طـــرح حلــ ٍ

 .3تطوير سياسات تقويم أداء الطلبة في اللغة العربية.

ـاالت علميـــ ٍـة وتطبيقيـــ ٍـة بمؤسســـات التعليـــم.
ورؤى جديـــدة للتعامــل معهــا ،عبــر مجـــ ٍ

 .4اتجاهــات حديثــة فــي التقويــم اللغــوي (االتجــاه نحــو اســتخدام التكنولوجيــا – االتجــاه نحــو
التقويــم المتمايــز – االتجــاه نحــو التميــز  -االتجــاه نحــو البنائيــة  -االتجــاه نحــو المشــاركة النشــطة

ثال ًثا ـ المجاالت:

للمتعلــم  -االتجــاه نحــو اســتخدام التقويــم البديــل واألصيــل والقائــم علــى األداء فــي اللغــة

 .١البحوث والدراسات (األكاديمية والتطبيقية).

العربيــة).

 .٢أفضل الممارسات والتجارب.

 .5التقويم اإللكتروني في اللغة العربية (بنوك األسئلة  -ملف اإلنجاز اإللكتروني).

ٌ
ورش تدريبية.
.٣
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د .إستراتيجيات تدريس اللغة العربية:
 .1اإلستراتيجيات الحديثة في تدريــس المهارات اللغوية.
 .2إستراتيجيات تعليم اللغة العربية القائمة على اللسانيات التطبيقية ،والنظريات اللغوية.
 .3إستراتيجيات التدريس (اإلبداعي ،والممتع  ،والمتمايز) للغة العربية.
 .4البرامج اإلثرائية للموهوبين لغو ًّيا.
 .5برامج عالج الضعف اللغوي.
 .6برامج التدخل المبكر لمنع صعوبات تع ُّلم اللغة.

 .2موعد إشعار الباحثين بقبول ملخَّ صاتهم  2019 / 8 / 1م.
 .3آخر موعد الستقبال البحوث كاملةً  2019 / 9 / 1م.
 .4موعد إشعار الباحثين بقبول بحوثهم  2019 / 10 / 1م.
 .5موعد المؤتمر شهر يناير  2020م (سوف يتم تحديد الموعد الحقً ا).

سادسا ـ شروط قبول األبحاث:
ً

نشره.
 .1أن يكون البحث أصي ًلا ولم يسبق
ُ
وثيقة بمحو ٍر من محاور المؤتمر.
صلة
 .2أن يكون البحث على
ٍ
ٍ

هـ .توظيف التقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها:

 .3أن يكون البحث مطابقً ا لمنهج البحث العلمي ومعاييره.

تنوعها ،وتحدياتها.
 1التقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية وتع ُّلمهاُّ :

 .4أن ال يتجاوز البحث  20صفحةً (نوع الخط  simplified Arabicالحجم .)14 :

 .2المحتوى الرقمي لمناهج اللغة العربية.

ـدي (أهميــة البحــث ،اإلطــار النظــري ،عناصــره ونتائجــه) فــي حــدود مائتــي
ـص تجريـ ٍّ
 .5يتقــدم الباحــث بملخَّ ـ ٍ

 .3اســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي تعليــم اللغــة العربيــة وتع ُّلمهــا؛ لمعالجــة المعلومــات ،وتعزيــز التعلــم،

عبــر البريــد اإللكترونــي فــي الموعــد المق ـ َّرر.
رســل الملخَّ ــص ْ
كلمـ ٍـة ،و ُي َ

والتواصــل مــع المتعلميــن ،والبحــث.

ِّ
ـورة مــن جــواز الســفر فــي الموعــد
ـورة شـ
المنظمــة
 .6موافــاة اللجنــة
ـخصية ،وصـ ٍ
ٍ
بموجـ ٍـز للســيرة الذاتيــة ،وصـ ٍ
َ

 .4النمذجة اإللكترونية لألداء اللغوي.

المق َّر ر.
 .7ال يعني قبول ملخَّ ص البحث إجازة البحث نفسه.

و .برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها:

ُرد البحوث غير المقبولة إلى أصحابها.
 .8ال ت ُّ

 .1تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ضوء المناهج واإلستراتيجيات والتكنولوجيا الحديثة.

 .9ل َّلجنة العلمية الحق في قبول البحث أو ْ
رفضه دون إبداء األسباب.

 .2إستراتيجيات تعليم اللغة العربية اتصاليا.
 .3معايير تعليم اللغة العربية في برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها.

سابعا ـ المسؤوليات والنفقات:
ً

 .4مشكالت تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها للناطقين بغيرها :األسباب وطرق العالج ووسائله.

• القدوم إلى المؤتمر :على نفقة الباحث أو المؤسسة التي تدعمه.

 .5اللسانيات وتطبيقاتها التربوية في تعليم اللغة العربية وتع ُّلمها ،للناطقين بها ،والناطقين بغيرها.
 .6تطبيقــات علــوم اللغــة (النفســي – االجتماعــي – النصــي) ،والنظريــات اللغويــة (التداوليــة  -تحليــل

المراسالت واالستفسار:
ثامنًا ـ
َ

الخطــاب) فــي تعليــم اللغــة العربيــة للناطقيــن بهــا ،والناطقيــن بغيرهــا.

البريد اإللكترونيgecalconf@abegs.org :

 .7إستراتيجيات التقويم اللغوي في ضوء نواتج التعلم.

الهاتف المتحرك00971544498042 :

 .8اإلطار المرجعي العربي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
إعداد /اللجنة التحضيرية

ٌ
مهمة:
خامسا ـ مواعيد
ً

 .1آخر موعد لتس ُّلم ملخَّ صات البحوث مع السيرة الذاتية والصورة الشخصية ونسخة من جواز السفر  2019 / ٧/ 1م.
6

71

ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﺎﻟﺸﺎرﻗﺔ
ﻳﻨﺎﻳﺮ2020ﻡ.

+971 54 44 98 042

gecalconf@abegs.org

www.abegs.org

