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  تحدياتعات وتوق: ھاغيرلغة العربية للناطقين بتعليم ال

 )م٢٠١٧عام  - شباط /  من فبراير ١٥ - ١٣(

  الھند - كيرا1 - كيرا1 جامعة

 وتستخدم العربية أيضا. في الشرق ا&وسط وأفريقيا الشمالية مليون شخص ٢٥٠يتحدث باللغة العربية اليوم أكثر من 
مختلفة المستويات لتدرس العربية ل ولذا، .نحو مليار شخص الذين يبلغ عددھم  ،ن في العالمقبل المسلمي من كلغة دينية

   .المسلمين في العالم معظممن الكفاءة، كلغة طقسية من قبل 

تعليم و. جنبا إلى جنبا مع المؤسسات الحكومية ،يجري تدريس اللغة العربية في مختلف المؤسسات ذات ا&ھمية الدينية
  .ا&سباب من طقين بھا مجال يتطلب اھتماما خاصا لبعضاللغة العربية لغير النا

. تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بھال محددةفي مراكز  دورات خاصةعدد من الجامعات في الشرق ا&وسط  مويقدِّ 
  . ائمةتقف جامعة قطر وجامعة الملك سعود وجامعة أم القرى في المكان ا&ول من القو

وسيكون . وقد قرر قسم اللغة العربية التابع لجامعة كيراZ عقد ھذا المؤتمر الدولي مع مجموعة واسعة من ا&ھداف
  .للغة العربيةوالباحثين والط]ب لھذا المؤتمر رصيدا كبيرا للمعلمين 

 :أھداف المؤتمر

مع تعليم اللغة العربية للناطقين  معالجة النقص الواضح في توفير ا&نشطة الفكرية التي تتعامل تحديدا •
  .ھا في جميع أنحاء العالمغيرب

تقديم أحدث النظريات في تعليم اللغة العربية ل_طراف المھتمة بھذا المجال، وتبادل ا&فكار والخبرات  •
  .المتعلقة بھذا المجال

  .تعزيز جميع المبادرات الجادة في ھذا المجال وتبنيھا •

ھا وتطوير المناھج الدراسية والمنھجيات غيرفي أساليب تعليم اللغة العربية للناطقين ب المساھمة بنشاط •
  .التعليمية لتدريس مثلھا

  المحاور الرئيسية 

  تعليم المھارات العربية لغير المواطنين بين النظرية والتطبيق •

  معينةال غراضتعليم اللغة العربية ل_ •

  العربية كلغة ثانيةالكتب والبرامج الخاصة لتعليم اللغة  •

  ھاغيرالتحديات التي تحيط بتعليم اللغة العربية للناطقين ب •

  اللغة العربية كلغة التراث تعليم •

  ھاغيرتدريس لھجات اللغة العربية للناطقين ب •

  معايير كفاءة اللغة ومعايير التقييم •

  الوضع الحالي وطرق التوحيد القياسي –اختبار التقييم العربي  •



  ھاغيروالبحوث في تقييم مھارات اللغة العربية للناطقين بالتجارب  •

  ھاغيرتطوير المناھج الدراسية والمنھجيات لتعليم اللغة العربية للناطقين ب •

  اZستراتيجيات الحديثة في تدريس اللغات ا&جنبية •

  الدراسة عن بعد وعبر اgنترنت واللغة العربية  •

  غة العربيةبرامج إدارة المحتويات ومدى م]ءمتھا للل •

 دمج التكنولوجبا في الممارسات التعليمية •

  
  :التسجيل

 

لحضور المؤتمر ببحث أو دون بحث عمل استكمال نموذج التسجيل وإرساله إلى أصحاب المؤتمر عبر 
  )arabiccampus@gmail.com(البريد ا#لكتروني فقط 

  
تأشيرة المؤتمر ) خارج الھندمن (يجب أن تكون تأشيرة المشارك في المؤتمر  :الم�حظة الھامة

]Conference Visa[يسمح من يحمل تأشيرة السياحة أن يدخل إلى قاعة المؤتمر # ،.  

  
 الفندق من والتنقل) فقط أيام أربعة( المؤتمر أيام في والضيافة ا3قامة نفقات المؤتمر رسوم يشتمل: ا'قامة

  .فقط الفندق إلى الجامعة ومن الجامعة إلى
  

  ھامةمواعيد 
  

  م١٠/١٠/٢٠١٦ : آخر موعد 3رسال الملخصات

  م٣٠/١٠/٢٠١٦ :  إع8ن #ست8م الملخصات

  م٣٠/١١/٢٠١٦ : آخر موعد 3رسال الورقة الكاملة

  م١٥/٠٢/٢٠١٧ -م ١٣/٠٢/٢٠١٧ :    مؤتمرال

 )م٢٠١٧ عام - شباط/  فبراير من ١٥ - ١٣(          

  arabiccampus@gmail.com: إرسال الملخصات إلى

  : ستع�م المزيدل�

  ٠٠٩١٩٤٤٦٨٢٧١٤١: )رئيس قسم اللغة العربية( تاج الدين المناني. د .١

 ٠٠٩١٩٧٤٧٣١٨١٠٥: نوشاداAستاذ  .٢


