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 مقدمة

وقد حقق العديد من . إنجازات جديرة بالثناء من قبل علمائهافي الهند  اكتسبت اللغة العربية وآدابها

المساهمات األكاديمية الهندية في اللغة العربية . كبيرا في السيناريو األكاديمي العالمي قبوالأعمالهم القيمة 

 .ةالمعني المحاوير منفضال عن المجاالت الرائدة األخرى  هوتاريخ الوطن تمثل بشكل رئيسي ثقافة

 الكتشاف وتبلور أمال الهنديين باحثي العربيةعقد مؤتمر وطني ل، جامعة كيراال - قسم اللغة العربية قرر 

 هاوحدود البحوث العربية ويناقش المؤتمر نطاق. البحث تجاهأفق جديد في المبادرات األكاديمية 

 العربيةاللغة  حيث يستطيع باحثو ينباحثلل منصةوتهدف هذه المحاولة إلى إنشاء . واإلبداعات األكاديمية

 . العربية في الهند لبحثيةالتفاعل والتبادل والتعاون إلثراء إرث الدراسات ا وآدابها،

  أهداف

 تحت مظلة واحدة وآدابها اللغة العربيةن الهنديين في باحثيالجلب  •

 للباحثين يضاحات اإلو األكادمي لتفاعلللمباحثة وافرصة  إتاحة •

 للباحثين في العربية  استكشاف إمكانيات جديدة في المبادرات األكاديمية •

 العربية بالتفصيل ةالقيمعن أدباء العربية والكتب مناقشة  •

 الثقافية الهندية التبادالتتعرف على مساهمات اللغة العربية في  •

 تنسيق البحوث العربية المتعلقة بالتاريخ والثقافة الهندية •

 هاقيودو نطاقات الموضوعات المعنية في مجاالت البحث العربية المساعدة في فهم •

  



  :مجاالت الترآيز

 العربي الحديثاتجاهات جديدة في األدب  •

 طرق تعلم وتعليم اللغة العربية •

 نطاقات وحدود تعلم اللغة العربية •

 تاريخ اللغة العربية وآدابها •

 وآدابها األبعاد المختلفة للبحوث في اللغة العربية •

 : هامة مالحظات

 25/09/2017         :اتملخصتسليم ال

 05/10/2017       :الملخصات المقبولة إعالن

 20/10/2017       :بي بي تي&  ورقة كاملة

 15/11/2017         :المؤتمر الوطني
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