
المجاالت:
1. الئتعث والثراجات 

(افضادغمغئ والاطئغصغئ).
2. أشدض الممارجات والاةارب.

3. ورٌش تثرغئغئ

1. تحثغص واصع تسطغط الطشئ السربغئ وتسطُّمعا سطى 
المساعغغظ ا�صطغمغ والسالمغ.

2. سْرض أتثِث الثراجات والئتعث افضادغمغئ 
والاطئغصغئ، وافشضار والرؤى تعل تطعغر تسطغط الطشئ 

السربغئ وتسطُّمعا.
3. اجاحراف طسالط الاتثغات والصداغا المساخرة الاغ 
تعاجه الطشئ السربغئ، وتصثغط المصارتات والتطعل لعا.

4. ا�شادة طظ الئرطةغات والاصظغات التثغبئ شغ تطعغر 
تسطغط الطشئ السربغئ وتسطُّمعا.

5. ا�شادة طظ الاَّةاِرب والثئــرات بغــظ طآجســات 
الاسطغــط بالسالــط السربــغ شــغ تطعغــر تسطغط الطشئ 

السربغئ وتسطُّمعا.
6. تحةغع ا�بثاع والمئثسغظ شغ ذـرح تطـعٍل لطمحـضقت 
الاـغ تعاجـه تسطغط الطشئ السربغئ وتسطُّمعا، ورؤى جثغـثة 

لطاساطض طسعا، سئر طةــاقٍت سطمغــٍئ وتطئغصغــٍئ 
بمآجسـات الاسطغـط.

أوًال ـ أهداف المؤتمر:

رابًعا ـ شروط قبول ا�بحاث: 

1. تطعغر طظاعب الطشئ السربغئ لاسجغج الععغئ.
2. إسثاد طسطط الطشئ السربغئ شغ الصرن التادي 

والسحرغظ.
3. اتةاعات تثغبئ شغ تصعغط تسطغط الطشئ السربغئ.

4. إجاراتغةغات تثرغج الطشئ السربغئ.
5. تعظغش الاصظغات التثغبئ شغ تسطغط الطشئ السربغئ 

وتسطُّمعا.
6. براطب تسطغط الطشئ السربغئ لطظاذصغظ بشغرعا.

ثالًثا ـ المحاور الرئيسة:

1. آخر طعسث لاسطُّط ططثَّخات الئتعث طع السغرة 
الثاتغئ والخعرة الحثخغئ وظسثئ طظ جعاز السفر 

2019/7/1 م.
2.طعسث إحسار الئاتبغظ بصئعل ططثَّخاتعط

 1/ 8 / 2019م.
3.آخر طعسث قجاصئال الئتعث ضاططًئ 1/ 9 / 2019م.

4.طعسث إحسار الئاتبغظ بصئعل بتعبعط
 1/ 10 / 2019م.

5.طعسث المآتمر بثاغئ حعر غظاغر 2020م
 (جغاط تتثغث المعسث قتًصا).

6.براطب تسطغط الطشئ السربغئ لطظاذصغظ بشغرعا.

خامًسا ـ مواعيد مهمٌة:

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

3. ورٌش تثرغئغئ.           

. الصثوم إلى المآتمر: سطى ظفصئ الئاتث 

أو المآجسئ الاغ تثسمه.
. جغصام المآتمر شغ طصر المرضج الاربعي لطشئ السربغئ 

لثول الثطغب بالحارصئ. 

1. أن غضعن الئتث أخغًق ولط غسئص ظحُره.
2. أن غضعن الئتث سطى خطٍئ وبغصٍئ بمتعٍر طظ طتاور 

المآتمر.
3. أن غضعن الئتث ططابًصا لمظعب الئتث السطمغ وطساغغره.
 simplified 4. أن ق غاةاوز الئتث 20 خفتًئ (ظعع الثط

Arabic التةط: 14).
5. غاصثم الئاتث بمطثٍَّص تةرغثيٍّ (أعمغئ الئتث، ا�ذار 

الظزري، سظاخره وظاائةه) شغ تثود طائاغ ضطمٍئ، وُغرَجض 
ر. المطثَّص سْئر الئرغث ا�لضاروظغ شغ المعسث المصرَّ

مئ بمعَجٍج لطسغرة الثاتغئ، وخعرٍة  6. طعاشاة الطةظئ المظزِّ
ر. حثخغٍئ، وخعرٍة طظ جعاز السفر شغ المعسث المصرَّ
7. ق غسظغ صئعل ططثَّص الئتث إجازة الئتث ظفسه.

8. ق ُتردُّ الئتعث غغر المصئعلئ إلى أختابعا.
9. لطَّةظئ السطمغئ التص شغ صئعل الئتث أو رْشده دون 

إبثاء افجئاب.

ثانًيا ـ المجاالت:

سادًسا ـ المسؤوليات والنفقات:

سابًعا ـ للمراسالت واالستفسار:

مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع بالشارقة بعنوان:

تطوير تعليم اللغة العربية وتعل�مها: "المتطلبات، وا�بعاد، وا�فاق"

تحت شعار : "بالعربية ... ُنبدع"

ينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة 

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الشارقة

 قسم اللغة العربية - كلية ا�داب والعلوم اªنسانية واالجتماعية

gecalconf@abegs.org :الئرغث ا�لضاروظغ
العاتش الماترك:  00971544498042

إسثاد/ الطةظئ الاتدغرغئ


