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الرعاية

العربية  الإمارات  نائب رئي�س دولة  اآل مكت�م،  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سم�  �ساحب  برعاية 
املنظمات  مع  بالتعاون  العربية  للغة  الدويل  املجل�س  ينظم  دبي،  حاكم  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  املتحدة، 
العربية والدولية، املوؤمتر الدويل ال�ساد�س للغة العربية، وذلك خالل الفرتة من 1- 4 مايو 2017 املوافق 

5 - 8 �سعبان 1438هـ يف دبي. 

املجل�س الدويل للغة العربية 
�س. ب 6888 -11 بريوت- لبنان

الربيد الإلكرتوين:
almajless@live.com

هـ009611364611  
ف009611364603 

www.alarabiah.org 

www.alarabiahconference.

الهيئات املنظمة

دع�ة للح�س�ر وامل�ساركة

تت�سرف �ساحبة اجلاللة »اللغة العربية« بدعوة جميع املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية الوطنية والعربية والدولية والأفراد من جميع 
واملبادرات  وامل�ساريع  والدرا�سات  البحوث  وتقدمي  العربية  للغة  الدويل  املوؤمتر  يف  وامل�ساركة  للح�سور  والوظائف  التخ�س�سات 
والتجارب الناجحة والتقارير واأوراق العمل والتقنيات التي تركز على اللغة العربية وعالقتها بالتخ�س�سات وامليادين احليوية كافة. 

احتاد اجلامعات العربية

1

ُُروَءِة» َل َوَتِزيُد ِف املمْ َعقمْ ِبُت المْ َها ُتنمْ َة َفاإَِنّ َعَرِبَيّ «َتَعَلُّم�ا المْ
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اأ.د. ب�سري ح�سني زغ�ان - ليبيا   
ريا�سيات – املنطق الريا�سي 

جامعة طرابل�س
اأ.د. بهاء الدين حممد الندوي - الهند 

اللغة العربية وال�سريعة 
نائب رئي�س جامعة دار الهدى الإ�سالمية

اأ.د. ب�مدين بلخ��س - اأمريكا 
تقنية املعلومات 

جامعة الإمارات العربية املتحدة
اأ.د. اجل�هرة بنت فهد اآل �سع�د-  ال�سع�دية

نحو و�سرف 
مديرة جامعة الأمرية نورة ) �سابقا ( 

د. ح�سني حاجي تيكايف - رو�سيا الحتادية
اللغة العربية واآدابها

جامعة داغ�ستان احلكومية
اأ.د. ح�سني يازيجي  - تركيا

الأدب العربي
جامعة اإ�سطنبول

اأ.د. دوك�ري ما�سريي - �ساحل العاج
اللغويات - اللغة العربية

جامعة ولية يوبي، نيجرييا
اأ.د. �سليمان علي ال�سطي – الك�يت 

الأدب العربي 
جامعة الكويت

اأ.د. �سليمان حممد العليمات – الأردن
ال�سيدلة - اجلامعة الأردنية

اأ.د. �سيد جهانغري – الهند
اللغة العربية واآدابها 

جامعة  الإجنليزية واللغات الأجنبية  
اأ.د. �سالح ها�سم م�سطفى - م�سر 

لغويات و مورفولوجى          
الرئي�س ال�سابق جلامعة عني �سم�س

اأ.د. عبد ال�سالم �سيف - اجلزائر 
اأدب حديث

عميد كلية الآداب واللغات - جامعة باتنة
اأ.د. عبد اللطيف عبيد  - ت�ن�س

معجم ودرا�سات م�سطلحية
الأمني العام امل�ساعد جلامعة الدول العربية

اأ.د. عبد النبي الأ�سقر – فرن�سا 
ل�سانيات واإعالم 

جامعة باري�س الثامنة فرن�سا
اأ.د. على عبداهلل اأحمد النعيم - ال�س�دان 

اللغة العربية 
مدير معهد اخلرطوم الدويل 

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
اأ.د. لطفي عبد العزيز ال�سربيني - م�سر 

طب - جامعة كوملوبيا يف اأمريكا
اأ.د. جمدي حاج اإبراهيم - ماليزيا 

علم اللغة التطبيقي                   
اجلامعة الإ�سالمية العاملية 

اأ.د. حممد اأحمد ربيع - الأردن 
اأدب ونقد- عميد كلية الآداب- جامعة جر�س

اأ.د. حممد بن ح�سن الزير-  ال�سع�دية 
لغة عربية  )عميد كلية اللغة العربية-�سابقًا(

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية
اأ.د. حممد ب�جنمة  املغرب 

الأدب واللغة العربية للناطقني بغريها 
جامعة الأخوين اإفران املغرب

اأ.د. حممـد عبد املطلب البكـّـــاء – العراق 
اللغة والنحو– كلية الإعـالم 

جامعة بغداد
اأ.د. حمم�د اأحمد ال�سيد – �س�ريا

مناهج وطرق تدري�س اللغة العربية 
نائب رئي�س جممع اللغة العربية بدم�سق 
اأ.د. م�سطفى ادري�س الب�سري – ال�س�دان
الطب – الأمني العام امل�ساعد              

احتاد اجلامعات العربية
اأ.د. ي��سف اأب� العدو�س – الأردن

اللغة العربية  - جامعة الريموك                              
اأمني عام جمعية كليات الآداب يف الوطن العربي

اأ.د. نزهة اإبن اخلياط – املغرب 
تاريخ و�سو�سيولوجية العلوم- بيبليومرتيات

اجلامعة الأمريكية للقيادة - اأورلندو  - الوليات املتحدة الأمريكية
اأ.د. ن�سر الدين اإبراهيم ح�سني - ال�س�دان

النقد  والبالغة والأدب
اجلامعة الإ�سالمية العاملية - ماليزيا

اللجنة العلمية العليا ) اأبجديا ( 2
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واآدابها. العربية  اللغة  تخ�س�سات  يف  العلمي  البحث  ت�سجيع  	•

والجتماعية. والإن�سانية  العلمية  التخ�س�سات  جميع  من  العربية  باللغة  تهتم  التي  والدرا�سات  العلمي  بالبحث  الهتمام  	•

حتقيق التوا�سل بني العلماء والباحثني واملخت�سني املهتمني باللغة العربية ببع�سهم، وتعزيز التوا�سل وال�سراكات العلمية بينهم. 	•

واآدابها. العربية  اللغة  اأق�سام  يف  العربية  باللغة  تتعلق  التي  واملو�سوعات  الق�سايا  جميع  يف  البحث  	•

واملهن. التخ�س�سات  خمتلف  يف  العربية  باللغة  تتعلق  التي  واملو�سوعات  الق�سايا  بحث  	•

والأهلية. احلكومية  واملوؤ�س�سات  واملجتمع  والأ�سرة  الفرد  م�ستوى  على  العربية  اللغة  باأهمية  الوعي  ن�سر  	•

احلياة. �سوؤون  جميع  يف  توظيفها  على  والعمل  العربية،  باللغة  تهتم  التي  الناجحة  والتجارب  املبادرات  ت�سجيع  	•

وتعليمها. العربية  اللغة  تعلم  تطوير  يف  ال�سخ�سية  واخلربات  امليدانية  التجارب  من  ال�ستفادة  	•

امل�ستويات. جميع  على  العربية  اللغة  مبعاجلة  تهتم  التي  واملعايري  والختبارات  والدرا�سات  بالتقارير  الهتمام  	•

العربية. والثقافة  الوطنية،  والوحدة  والثوابت  الهوية  تعزيز  	•

. والتجارة  والتقنية  بال�سناعة  وربطها  العربية  اللغة  حو�سبة  على  تعمل  التي  اجلهود  دعم  	•

والإعالم. العمل  و�سوق  والتعليم  الإدارة  يف  العربية  اللغة  فر�س  على  تعمل  التي  واخلطط  والت�سريعات  ال�سيا�سات  دعم  	•

املختلفة. والعلوم  والرتجمة  العربية  اللغة  بني  العالقة  تعزيز  	•

اللغة العربية.  التوا�سل والتكامل بني املخت�سني وامل�سوؤولني خلدمة  	•

الع�سر. معطيات  مع  تتوافق  التي  بالطرق  ون�سرها  العربية  اللغة  خلدمة  حديثة  تعليمية  م�سادر  عن  البحث  	•

الدرا�سية. املراحل  جميع  يف  العربية  باللغة  والتعليم  التدري�س  اأهمية  على  التاأكيد  	•

والعربية.  الوطنية  ال�سيادة  لتحقيق  العربية  باللغة  املعنية  الوطنية  احلكم  واأنظمة  الد�ساتري  مواد  تفعيل  	•

بغريها. للناطقني  العربية  اللغة  بتعليم  الهتمام  	•

والدويل.  والعربي  الوطني  امل�ستوى  على  امل�سالح  وتبادل  والتوا�سل  احلوار  ت�سجيع  	•

احلديثة. الع�سر  ومعطيات  وال�سناعات  والعلوم  العربية  اللغة  بني  الفجوة  جت�سري  	•

العربية.  اللغة  خدمة  يف  والأفراد  والأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  دور  تفعيل  	•

ون�سره.  وتعزيزه  العنكبوتية  ال�سبكة  على  العربي  املحتوى  زيادة  	•

اأهداف امل�ؤمتر 3
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احل�س�ر بدون م�ساركات: 

يرحب املوؤمتر بالراغبني يف احل�سور )فقط( بدون اأبحاث اأو درا�سات اأو اأوراق عمل، ويعد احل�سور من اأكرب و�سائل الدعم والت�سامن مع 
اللغة العربية من قبل الأفراد واملجتمعات والأق�سام واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية وال�سركات، ويهدف احل�سور اإىل اإثراء النقا�س واحلوار، 
وتبادل اخلربات والطالع على التجارب الناجحة، والتوا�سل مع امل�سوؤولني والعلماء والباحثني واملخت�سني واملهتمني باللغة العربية. ف�ساًل عن 
رفع م�ستوى الوعي وال�سراكة يف حتمل امل�سوؤولية، واإبداء الراأي حول جممل الق�سايا واملو�سوعات والأبحاث والدرا�سات واأوراق العمل التي يتم 

عر�سها يف املوؤمتر من قبل الباحثني واملخت�سني وامل�سوؤولني و�سناع القرار واملهتمني باللغة العربية. 

دع�ة للم�ساركة ف امل�ؤمتر بالأبحاث والدرا�سات

تخ�س�سه  كان  مهما  وكل خمت�س  ووظائفهم،  تخ�س�ساتهم  النظر عن  بغ�س  عنها  م�سوؤولون  واجلميع  اأ�سا�سية،  ق�سية  العربية  اللغة   
يجب اأن يكون املبادر لربط اللغة العربية بتخ�س�سه وجمال عمله بحكم م�سوؤوليته ووظيفته، ومن هذا املنطلق يدعو املوؤمتر جميع الباحثني 
اإىل تقدم الدرا�سات  من خمتلف التخ�س�سات والأق�سام والكليات واجلامعات والوظائف واملهن وال�سركات واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية 
والأبحاث اجلادة التي ت�سهم يف النمو املعريف والعلمي وتك�سف عن و�سائل وطرق جديدة، وابتكارات حديثة، ترثي البحث العلمي، وتعزز عالقة 

اللغة العربية مبختلف التخ�س�سات واملهن والأعمال. 

اإن م�ساركة الباحثني من خمتلف التخ�س�سات وربط اأبحاثهم باللغة العربية �سوف ينه�س بالبحث العلمي، ويربط اللغة العربية بالعلوم 
والتخ�س�سات املختلفة، ويقل�س الفجوة بينها وبني اللغة العربية، وي�سهم يف جعل اللغة العربية حا�سرة يف جميع امليادين ومرتبطة بالتطور 
والتقدم العلمي والتقني وال�سناعي. كما اأن اإثراء املوؤمتر بالأبحاث والدرا�سات ي�سهم يف تعزيز املحتوى العربي على ال�سبكة العاملية واإي�سال 

املادة العلمية للباحثني واملهتمني يف جميع اأنحاء العامل. 

ويرحب املوؤمتر باأوراق العمل، والتقارير، واملبادرات، والتجارب الناجحة، من خمتلف املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية، وال�سركات، ومن 
جميع التخ�س�سات التي ت�سهم يف تعزيز البحث العلمي باملعلومات واحلقائق واخلربات امليدانية من م�سادرها الأولية، ف�ساًل عن دورها يف 
تكوين عالقة وثيقة بني الأفراد واملجتمعات واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية للتعريف باجلهود التي تبذل على جميع امل�ستويات. كل ذلك من 
اأجل ربط اللغة العربية بجميع التخ�س�سات واملجالت وامليادين احليوية. ويعد هذا النوع من امل�ساركات من اأهم م�سادر املعرفة التي تعني 
�سناع القرار والباحثني واملهتمني وت�سهم يف التعرف على امل�سكالت والتحديات التي تواجه اللغة العربية يف خمتلف املواقع، ناهيك عن تقدمي 

احللول التي تتم يف خمتلف املوؤ�س�سات واملجتمعات والدول. 

جتارب وخربات

امل�ساركة  اإىل  وال�سركات  والأجنبية  والأهلية  واملدار�س احلكومية  والكليات  والأق�سام  والوزارات واجلامعات  الأفراد  املوؤمتر جميع  يدعو 
بتقدمي جتاربها وخرباتها وم�ساريعها ومناهجها وخططها ومبتكراتها وما لديها من جهود يف جمال اللغة العربية. 

4

5

6



5

امل�ؤمتر الدويل ال�ساد�س للغة العربية

الإمـــــــــــارات

املجلــــ�س الــــدويل للغـــة العــربيــــــة

دبــــــــــــــــــــــي

2017 مــايـــــــــــــــــــ�   4-1
5 - 8 �ســعــــبـــــــــــــــــان 1438

ية
رب

الع
غة 

س لل
د�

�سا
يل ال

دو
ر ال

�ؤمت
بامل

ية 
يف

عر
الت

ية 
ط�

امل

تعليمات واإر�سادات امل�ساركة بالأبحاث والدرا�سات واأوراق العمل والتقارير واملبادرات والتجارب والتقنيات

تكتب امل�ساركة بلغة عربية �سحيحة ومدققة لغويا  -1 
اأن يتقدم الراغب يف امل�ساركة مبلخ�س البحث اأو الدرا�سة اأو امل�ساركة التي يرغب يف تقدميها يف املوؤمتر يف حدود �سفحة فقط  -2

ل تتعدى امل�ساركة 15 �سفحة  ب�سماكة 14 للحرف امل�ستخدم   -3
اأن تتم الأبحاث والدرا�سات وفق عنا�سر البحث العلمي  -4

اأن تكتب املراجع يف نهاية الدار�سة   -5
تخ�سع الدرا�سات للتحكيم من اللجنة العلمية اخلا�سة باملوؤمتر  -6

يح�سل الباحث على موافقة املوؤمتر على البحث والدرا�سة �سمن اأعمال املوؤمتر  -7
يح�سل الباحث على �سهادة احل�سور وامل�ساركة يف نهاية املوؤمتر  -8

 كيفية تقدمي امللخ�سات

امللخ�س وال�سرية:
امل�ساركة الذي  واإر�ساله مع ملخ�س  الت�سجيل  با�ستكمال منوذج  امل�ساركة  التقدم بطلب  يتم 

يجب اأن يحتوي على ما يلي:
امل�ساركني اأو  امل�سارك  ا�سم  	•

والتخ�س�س امل�ساركة  عنوان  حتديد  	•
الأبحاث  يف  املتبعة  البحث  طريقة  اأو  منهج  حتديد  	•

والدرا�سات 
عليها  يركز  التي  الرئي�سية  املو�سوعات  حتديد  	•

البحث 
 14 خط  �سفحة  عن  امللخ�س  يزيد  ل  	•

�سوف تتم طباعة امللخ�سات يف كتاب املوؤمتر وترفق معها  	•
ال�سرية املخت�سرة للباحث كما هو مو�سح يف ال�سكل.

مئة  عن  تزيد  ل  خمت�سرة  )مقالية(  ذاتية  �سرية  	•
والأبحاث،  العمل،  ومكان  والتخ�س�س،  العلمية،  واملرتبة  ال�سهادة  على  حتتوي  كلمة، 

والهتمامات، وامل�ساركات يف اللجان واجلمعيات.

امل�افقة على امللخ�س 

تتم  املوؤمتر  لإدارة  امللخ�س  اإر�سال  بعد  	•
مراجعته خالل اأ�سبوع من تاريخ اإر�ساله.

امل�ساركة  اأو  امل�سارك  يف حال مل يح�سل  	•
اإعادة  يجب  اأ�سبوع  خالل  الرد  على 
التوا�سل مع اإدارة املوؤمتر ل�سمان و�سول 

الطلب اأو الت�سال هاتفيًا. 
بعد املوافقة على امللخ�س من قبل اللجنة  	•
خماطبة  تتم  باملوؤمتر  اخلا�سة  العلمية 
بع�س  مع  باملوافقة  امل�ساركة  اأو  امل�سارك 
الإر�سادات واملعلومات ملراعاتها وا�ستكمال 

اإجراءات الت�سجيل يف املوؤمتر.
يف  امل�ساركة  اأو  امل�سارك  ي�ستمر  اأن  يجب  	•
موقع  ومتابعة  املوؤمتر  اإدارة  مع  التوا�سل 
املوؤمتر واملجل�س لالطالع على امل�ستجدات. 

حتكيم الأبحاث ون�سرها ف امل�ؤمتر

يعتمد املوؤمتر الأبحاث العلمية، ويتم حتكيم الأبحاث والدرا�سات وامل�ساركات من قبل اللجنة العلمية اخلا�سة باملوؤمتر، وي�سمح املوؤمتر 
بامل�ساركات التي تعزز البحث العلمي باملعلومات الأولية واحلقائق من م�سادرها، وخا�سة من املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية والأفراد. ولهذا يتم 
ن�سر ملخ�سات الأبحاث وامل�ساركات واأوراق العمل يف كتاب املوؤمتر، كما يتم ن�سر الأبحاث عرب موقع املوؤمتر الإلكرتوين، بهدف دعم البحث 
العلمي، ومتكني الباحثني واملهتمني و�سناع القرار وامل�سوؤولني من الطالع على الأبحاث والدرا�سات واأوراق العمل واملبادرات والتجارب الناجحة 

والتقنيات احلديثة، وال�ستفادة  من جهود املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية التي ت�سهم يف التطور العلمي واملعريف للغة العربية. 
كما يهتم املوؤمتر يربط اللغة العربية بجميع التخ�س�سات واملهن لتعزيز �سناعة القرار وخدمة ال�سيا�سات اللغوية التي تعمل على اإ�سالح 

و�سع اللغة العربية على م�ستوى الفرد والأ�سرة واملجتمع والدولة بجميع موؤ�س�ساتها احلكومية والأهلية. 

ال�سريةامللخ�س ف كتاب امل�ؤمتر

7
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م�اعيد وت�اريخ امل�ؤمتر

ملحوظات مهمة جدااآخر موعد البدايةاملو�ضوع
يتم الت�سجيل اأثناء املوؤمتر بزيادة يف الر�سوم15 اإبريل 2017مفتوحالت�ضجيل املبكر

كتابة امللخ�س ب�سكل جيد ي�سهم يف التعريف بامل�ساركة وحمتواها15 دي�سمرب  2016مفتوحاإر�ضال امللخ�ضات
ي�سجع املوؤمتر ت�سليم الأبحاث قبل املوعد لتحكيمها والتمكن من مراجعتها وطباعتها30 يناير 2017مفتوحاإر�ضال الأبحاث

يتم العتذار للباحثني ) الذين تتاأخر اأبحاثهم عن املواعيد املحددة اأعاله ( من الن�سر واجلدولة �سمن جدول اأعمال املوؤمتر، لذا يرجى من جميع الباحثني 
وامل�ساركني اإر�سال م�ساركاتهم قبل املوعد املحدد اأعاله ل�سمان الن�سر واجلدولة.

اجلدول املبدئي للم�ؤمتر

الفعاليةالوقتالتاريخاليوم
و�سول امل�ساركني يف املوؤمترمفتوح30 اإبريل 2017الأحد

الت�سجيل- حفل ا�ستقبال9 �س اإىل 8 م1 مايو 2017الإثنني
الندوات واجلل�سات- حفل الفتتاح وجائزة حممد بن را�سد للغة العربية9 �س اإىل 8 م2 مايو 2017الثالثاء 
الندوات واجلل�سات 9 �س اإىل 8 م3 مايو 2017الأربعاء

الندوات  - اجلل�سة اخلتامية وتكرمي الأبحاث املميزة9 �س اإىل 8 م4 مايو 2017اخلمي�س
املغادرة5 مايو 2017اجلمعة

تكرمي الأبحاث املميزة املقدمة للم�ؤمتر
يكرم املجل�س الدويل للغة العربية اأح�سن ع�سرين بحثًا مقّدمًا يف املوؤمتر، ويتم الإعالن عن الأبحاث الفائزة يف اجلل�سة 

اخلتامية �سمن مرا�سم احتفالية بالفائزين.

الت�سجيل

امل�ضاركة ببحث اأو درا�ضة  -1
لطلب امل�ساركة ببحث اأو درا�سة اأو ورقة عمل اإىل املوؤمتر، يجب ا�ستكمال منوذج الت�سجيل، واإعداد املخل�س اخلا�س بامل�ساركة، واإر�سالهما   
معا عرب الربيد الإلكرتوين almjless@live.com و�سوف يتم الرد من قبل املوؤمتر بربيد اإلكرتوين يفيد بو�سول النموذج واملخل�س، ويطلب 

ا�ستكمال الت�سجيل يف املوؤمتر.
احل�ضور ) فقط (   -2

ـــــوذج الــتــ�ــســجــيــل واإر�ــــســــالــــه عـــرب الـــربيـــد الإلــــكــــرتوين ــكــمــال من ــت ــس مـــن يـــرغـــب يف احلـــ�ـــســـور لــلــمــوؤمتــر ) فــقــط (، يــجــب ا�   
 almajless@live.com  والتاأكد من و�سول الرد خالل عدة اأيام من قبل اإدارة املوؤمتر يفيد بو�سول منوذج الت�سجيل.

خطابات الدعوة  -3
يتم اإر�سال خطابات الدعوة للموؤ�س�سات احلكومية والأهلية. وميكن للموؤ�س�سات الراغبة يف احل�سور وامل�ساركة طلب الدعوة من قبل اإدارة   

املوؤمتر.
وبالن�سبة لالأفراد فيتم اإر�سال خطاب الدعوة بعد اإر�سال منوذج الت�سجيل للموؤمتر، وا�ستكمال اإجراءات الت�سجيل.  

يرحب املوؤمتر بجميع القرتاحات وال�ستف�سارات التي تتعلق باملوؤمتر   -4
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العناوين والت�سال

املواقع الإلكرتونية  -1
alarabiah.org  موقع املجل�س الدويل للغة العربية  

alarabiahconference.org موقع املوؤمتر الدويل للغة العربية  
alarabiah.org موقع الحتاد الدويل للغة العربية  

arabiclanguageic.org موقع �سحيفة اللغة العربية  

15
الت�ضال  -2

هـ 009611364611  
ف 009611364603  

الربيد الإلكرتوين   -3
جلميع مرا�سالت املوؤمتر   
almajless@live.com  

لل�سرورة ميكن التوا�سل عرب   
info@alarabiah.org  

التاأ�سرية وال�سفر والإقامة وامل�ا�سالت

يرغب  اأو  ذلك،  يف  يرغب  ملن  اأخرى  فنادق  عن  البحث  ميكن  	•
يف الإقامة مع الأقارب والأ�سدقاء يف دبي 

 املوا�ضالت: 
اإىل  وامل�ساء  ال�سباح  يف  املوؤمتر  اأيام  املوا�سالت  املوؤمتر  يوفر 
الفندق الرئي�سي )مقر املوؤمتر( ح�سب جدول يوزع على اجلميع 

يف الفنادق التابعة للموؤمتر.

الرائع،  املوا�سالت  نظام  لتوافر  جدًا  �سهلة  دبي  يف  التنقالت 
ووفرة �سيارات الأجرة على مدار ال�ساعة يف جميع الأماكن.

الر�س�م و�سهادة احل�س�ر وامل�ساركة

ال�ضهادات:
املوؤمتر  يح�سر  ملن  ح�سور  �سهادة  املوؤمتر  مينح  	•

املوؤمتر  يف  واملتحدثني  للباحثني  م�ساركة  �سهادة  املوؤمتر  مينح  	•
ومناق�ستها  اأبحاثهم  وتقدمي  وم�ساركتهم  ح�سورهم  لتوثيق 

واعتمادها النهائي يف املوؤمتر.
الندوات تراأ�س  على  �سكر  �سهادة  الندوات  روؤ�ساء  مينح  	•

اأبحاثهم  بتميز  تفيد  �سهادات  املميزة  الأبحاث  اأ�سحاب  مينح  	•
ف�ساًل عن جائزة التميز

املوؤمتر لأبحاث  حتكيم  �سهادة  م  املحكِّ نح  ميمُ 	•

الر�ضوم :
من  الكثري  تقدمي  مقابل  الرمزية  الر�سوم  مبداأ  املوؤمتر  يعتمد 
وحقيبة  املطبوعات،  ومنها  وامل�ساركني،  للح�سور  اخلدمات 
املوؤمتر، وال�سيافة يوميًا اأثناء املوؤمتر، واملوا�سالت وغريها من 
منوذج  يف  متوفرة  الر�سوم  معلومات  وجميع  العامة.  اخلدمات 

الت�سجيل. 

التاأ�ضرية: 
املوؤمتر  يف  للم�سجلني  التاأ�سريات  عن  معلومات  اإعطاء  �سيتم 

)فقط( من الباحثني واحل�سور

ال�ضفر: 
باحلجز  ال�ستعداد  عليه  املوؤمتر  ح�سور  يف  يرغب  من  جميع 
للح�سول  الوقت  عامل  من  وال�ستفادة  حجوزاته  وتاأكيد  املبكر 
على التخفي�سات التي تقدمها �سركات الطريان �سمن براجمها 

املو�سمية. 

الإقامة: 
الفنادق من  العديد من  العربية مع  للغة  الدويل  املوؤمتر  يتعاون 
خم�س جنوم اإىل جنمتني، وباأ�سعار خا�سة للموؤمتر. وللحجز يف 
للم�سجلني يف  الفنادق  قائمة  املوؤمتر  ير�سل  �سوف  الفنادق  هذه 
املوؤمتر ) فقط (. ونرجو من الراغبني يف احلجز يف هذه الفنادق 
ا�ستكمال منوذج احلجز للفنادق واإعادته للموؤمتر، وبعدها �سوف 
الأولية وح�سب الختيار.  للفنادق ح�سب  الأ�سماء  املوؤمتر  ير�سل 
و�سوف تتوا�سل الفنادق مبا�سرة مع احلاجزين ل�سمان حجزهم 
بالطرق التي يرونها، �سواء ببطاقة الئتمان، اأو التحويل، اأو عن 

طريق الأ�سدقاء الذين ميكنهم  م�ساعدتهم يف تاأمني احلجز. 

لن ي�سمن املوؤمتر احلجوزات لللم�ساركني يف املوؤمتر، ل�سرتاط  	•
الفنادق �سمان مايل للحجز من قبل الفنادق. 

تاأكيد  الفنادق  هذه  يف  احلجز  يف  الراغبني  املوؤمتر  ين�سح  	•
حجوزات الطريان وحتديد مواعيد الو�سول واملغادرة

عدم  حال  ويف  للحجز،  واحدة  ليلة  �سمان  الفنادق  تتطلب  	•
�سمان ليلة يلغى احلجز.
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 ثانيًا: املحاور التخ�س�سية
حماور عامة لأق�سام اللغة العربية ف الكليات  اأ 

واجلامعات العربية والدولية 
ي�ستطيع الباحث والباحثة الكتابة عن اأي مو�سوع يتعلق باأق�سام اللغة 

العربية بغ�س النظر عن املحاور املقرتحة التالية:

حماور واقع اأق�سام اللغة العربية وم�ستقبلها  .1
ما واقع اأق�سام اللغة العربية يف الكليات واجلامعات العربية؟ 	•
اأق�سام اللغة العربية يف جامعات الدول الإ�سالمية؟ ما واقع  	•

ما واقع اأق�سام اللغة العربية يف اجلامعات الغربية والأ�سيوية  	•
والأفريقية والأمريكية والأ�سرتالية

ما م�ستقبل اأق�سام اللغة العربية �سواء على م�ستوى الكلية اأو  	•
اجلامعة وطنيا وعربيا واإ�سالميا ودوليا؟ 

حماور اخلطط الدرا�سية وال�ساعات املعتمدة ف   .2
اأق�سام اللغة العربية 

اأق�سام اللغة العربية تخ�سع ملعايري  هل اخلطط الدرا�سية يف  	•
الكفايات اأم حتتاج اإىل التطوير؟

ما املقررات واملو�سوعات التي حتتاج اإليها اخلطط الدرا�سية  	•
يف اأق�سام اللغة العربية؟

والتقومي  للتطوير  الدرا�سية  واخلطط  املقررات  تخ�سع  هل  	•
امل�ستمر؟

الوطنية والعربية  واملوؤ�س�سات احلكومية والأهلية  الفرد والأ�سرة واملجتمع والدولة  العربية على م�ستوى  باللغة  يتعلق  املوؤمتر يف كل ما  يبحث 
الت�سريعية،  والأنظمة  والقرارات  وال�سيا�سات  العمل  واأوراق  والتقارير  الناجحة  والتجارب  والدرا�سات  الأبحاث  بجميع  ويرحب  والدولية، 

واملبادرات التقنية اأو الأعمال الإجرائية التي تتعلق باللغة العربية وعالقتها بجميع التخ�س�سات. 

ويدعو املوؤمتر اإىل تقدمي الأعمال التي تعالج عالقة اللغة العربية بالإدارة، و�سوق العمل، والتعليم، والتجارة، والإعالم، والثقافة، وال�سناعة، 
والتقنية، وغريها من امليادين احليوية.

لن�سر  اأو النطالق من خاللها  بها  التي ميكن ال�ستعانة  الرئي�سية )امل�ساعدة(  والعناوين واملحاور  اأن يقدم بع�س املو�سوعات  املوؤمتر  وي�سر 
الأبحاث وامل�ساركات. 

كما ي�سجع املوؤمتر ويوؤيد التقدم بالأبحاث واملو�سوعات اجلديدة )املبتكرة(، ف�ساًل عن املبادرات والأطروحات واملو�سوعات والعناوين والأفكار 
والقرتاحات اجلديدة التي تهتم باللغة العربية يف خمتلف امليادين والتخ�س�سات والتي مل ترد �سمن املو�سوعات واملحاور.

تتكون املحاور من )1( املحاور الدولية، )2( املحاور التخ�س�سّية، وحتت كل منها عدد من املحاور التي تهدف اإىل م�ساعدة الباحثني على 
البحث يف جميع الق�سايا واملو�سوعات التي تتعلق باللغة العربية.

حماور امل�ؤمتر 

   اأوًل: حماور اللغة العربية ف الدول
العربية الدول  يف  العربية  اللغة  	•

العربية  اخلليج  دول  يف  العربية  اللغة  	•
العربي املغرب  احتاد  دول  يف  العربية  اللغة  	•

الإ�سالمية  الدول  يف  العربية  اللغة  	•
اأفريقيا دول  يف  العربية  اللغة  	•

اأ�سيا دول  يف  العربية  اللغة  	•
اللغة العربية يف دول اأمريكا ال�سمالية )كندا والوليات املتحدة  	•

الأمريكية(
اجلنوبية اأمريكا  دول  يف  العربية  اللغة  	•
ونيوزيالندا اأ�سرتاليا  يف  العربية  اللغة  	•

الغربية  اأوروبا  دول  يف  العربية  اللغة  	•
الحتادية ورو�سيا  ال�سرقية  اأوروبا  دول  يف  العربية  اللغة  	•
املختلفة وموؤ�س�ساتها  العربية  املنظمات  يف  العربية  اللغة  	•

املختلفة وموؤ�س�ساتها  الإ�سالمية  املنظمات  يف  العربية  اللغة  	•
املختلفة وموؤ�س�ساتها  الدولية  املنظمات  يف  العربية  اللغة  	•

18
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العربية؟ اللغة  اأق�سام  يف  اجلامعية  الكتب  تتوفر  هل  	•
اأق�سام  يف  العربية  اللغة  ومقررات  مناهج  تقييم  ميكن  كيف  	•

اللغة العربية؟
حماور معايري القب�ل للدرا�سة ف اأق�سام اللغة   .3

العربية و�س�ابطها
اأق�سام  يف  العليا  الدرا�سات  لربامج  الالزمة  ال�سوابط  ما  	•

اللغة العربية؟
اأق�سام  يف  للدرا�سة  توفرها  الواجب  واملعايري  ال�سروط  ما  	•

اللغة العربية؟
يف  قبولهم  يتم  الذين  والطالبات  الطالب  كفاءة  مدى  ما  	•

اأق�سام اللغة العربية؟
حماور خا�سة باأ�ساتذة اللغة العربية ف اأق�سام   .4

اللغة العربية ف اجلامعات على امل�ست�ى ال�طني 
والعربي والإ�سالمي والدويل

العربية؟ اللغة  اأق�سام  يف  الأ�ساتذة  اختيار  يتم  كيف  	•
العربية؟ اللغة  اأق�سام  يف  الأ�ساتذة  تقييم  يتم  كيف  	•

خدمة  يف  واأهميتها  لالأ�ساتذة  العلمية  الرتقيات  معايري  ما  	•
البحث العلمي ورفع م�ستوى كفاءة الأ�ساتذة؟

العربية؟ اللغة  اأق�سام  يف  الأكادميية  احلرية  م�ستوى  ما  	•
يف  العربية  اللغة  اأ�ساتذة  اإعداد  بني  املقارنة  ميكن  كيف  	•

اجلامعات العربية واجلامعات الأجنبية؟
مالها  العربية:  اللغة  اأق�سام  يف  ومعايريها  العلمية  الرتقيات  	•

وما عليها.
يف  العربية  اللغة  اأق�سام  يف  املعيدين  وتاأهيل  تعيني  يتم  كيف  	•

اجلامعات؟
ما مدى م�ساركة اأق�سام اللغة العربية يف املوؤمترات والندوات  	•

العلمية؟
حماور البحث العلمي ف اأق�سام اللغة العربية  .5

العربية  اللغة  اأق�سام  بني  تتم  وعالقات  �سراكات  هناك  هل  	•
على امل�ستوى الوطني اأو الإقليمي؟ 

العربية اللغة  اأق�سام  يف  اللغوي  العلمي  البحث  م�ستوى  ما  	•
ما مدى توفر املجالت العلمية التخ�س�سية يف جمالت اللغة  	•

العربية املختلفة؟
الأخرى  العلمية  بالتخ�س�سات  العربية  اللغة  ربط  يتم  هل  	•

من خالل درا�سات اأو مو�سوعات خا�سة؟
تخ�س�ساتها  تطوير  على  العربية  اللغة  اٌق�سام  تعمل  هل  	•

وفقاملتغريات واحتياجات �سوق العمل؟

هل توفر املكتبات اجلامعية املراجع والكتب واملجالت العلمية  	•
يف جميع التخ�س�سات التي تتعلق باللغة العربية؟

العربية باللغة  العلمي  الن�سر  يف  العربية  اللغة  اأق�سام  دور  	•
يف  بالبحث  الدرا�سية  اخلطط  يف  املقررات  ربط  يتم  هل  	•

املكتبات اجلامعية؟
يف  العلمي  البحث  خلدمة  موؤهلة  اجلامعية  املكتبات  هل  	•

اأق�سام اللغة العربية؟
بالكتب  العلمي  البحث  اإثراء  يف  العربية  اللغة  اأق�سام  دور  ما  	•

واملراجع العلمية؟
اللغوية واملعاجم  املراجع  تطوير  العربية يف  اللغة  اأق�سام  دور  	•
بتطور  وعالقتها  وكفايتها  العليا  الدرا�سات  برامج  م�ستوى  	•

اأق�سام اللغة العربية 
حماور دور اأق�سام اللغة العربية ف تط�ير تعليم   .6

اللغة العربية وتعلمها
العربية  اللغة  معلمي  اإعداد  يف  العربية  اللغة  اأق�سام  دور  ما  	•

ومعلماتها يف مدار�س التعليم العام ؟
املجتمع  خدمة  يف  العربية  اللغة  اأق�سام  دور  	•

دور اأق�سام اللغة العربية يف تطوير القدرات واملهارات اللغوية  	•
لدى الطالب والطالبات والأ�ساتذة يف الكليات واجلامعات

دور اأق�سام اللغة العربية يف تنمية مهارات املبدعني وقدراتهم  	•
يف جمالت اللغة العربية واآدابها املختلفة

الأن�سطة والفعاليات التي تقدمها اأق�سام اللغة العربية لتعزيز  	•
اللغة العربية

حماور طرق تدري�س اللغة العربية وتعليمها ف   .7
اأق�سام اللغة العربية

العربية  اللغة  امل�ستعملة يف مقررات  التدري�س  اأهم طرائق  ما  	•
يف اأق�سام اللغة العربية؟

اللغة  اأ�ساتذة  لدى  ومهاراته  التدري�س  اأداء  تطوير  يتم  هل  	•
العربية يف اأق�سام اللغة العربية؟

العربية؟ اللغة  تعليم  يف  احلديثة  التقنية  ا�ستخدام  مدى  ما  	•
هل ت�سهم اأق�سام اللغة العربية يف تطوير اأ�ساليب تعليم اللغة  	•

العربية وطرق تدري�سها؟
حماور الختبارات وتق�مي الطالب والطالبات ف   .8

اأق�سام اللغة العربية
والتحديات  الق�سايا  مواجهة  يف  العربية  اللغة  اأق�سام  دور  	•

التي تواجه اللغة العربية على م�ستوى املوؤ�س�سات العلمية
اللغة  اأق�سام  والطالبات يف  الطالب  لتقييم  املتبعة  ما معايري  	•

العربية؟
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ت�سهم  العربية  اللغة  مقررات  يف  امل�ستخدمة  الختبارات  هل  	•
م�ستوى  وتقي�س  والطالبات  الطالب  م�ستوى  حتديد  يف 

اإتقانهم ومعرفتهم للمعلومات واملو�سوعات التي تعلموها؟
مقررات  تطوير  يف  الختبارات  نتائج  من  ي�ستفاد  هل  	•
الطالب  �سعف  ومعاجلة  تدري�سها  طرائق  و  العربية  اللغة 

والطالبات يف بع�س املو�سوعات اأو املقررات؟
ب�سكل  العربية  اللغة  مقررات  قي  الختبارات  و�سع  يتم  هل  	•
واملو�سوعية  والثبات  وامل�سداقية  ال�سمول  ي�سمن  علمي 

وقيا�س القدرات واملهارات؟
القدرات  وجودة  كفاءة  رفع  يف  الختبارات  تاأثري  مدى  ما  	•

اللغوية لدى طالب وطالبات اأق�سام اللغة العربية؟
حماور خا�سة باجل�دة والتقييم والعتماد   .9

الأكادميي للخطط الدرا�سية ف اأق�سام اللغة 
العربية

اأق�سام اللغة العربية لالعتماد الأكادميي من قبل  هل تخ�سع  	•
جهات متخ�س�سة؟ 

العربية؟ اللغة  لربامج  الأكادميي  العتماد  مراكز  ما  	•
امل�ستمر؟ والتطوير  للتقييم  الدرا�سية  اخلطط  تخ�سع  هل  	•

العربية  اللغة  اأق�سام  تتبعها  التي  وال�سوابط  املعايري  ما  	•
وخمرجاتها  مدخالتها  يف  واجلودة  النوعية  على  للمحافظة 

من طالب واأبحاث واأ�ساتذة؟
حماور خا�سة برئا�سة اأق�سام اللغة العربية   .10

وم�س�ؤولياتها
العربية؟  اللغة  اأق�سام  روؤ�ساء  اختيار  اأو  تعيني  معايري  ما  	•

العربية؟  اللغة  اأق�سام  بروؤ�ساء  املناطة  امل�سوؤوليات  ما  	•
العربية؟ اللغة  اأق�سام  اأداء  تطوير  ميكن  كيف  	•

الالزمة  الإدارية  الكوادر  العربية  اللغة  اأق�سام  يف  تتوافر  هل  	•
للقيام بدور اأكرث فاعلية يف اأعمالها املختلفة؟

العربية؟ اللغة  اأق�سام  يف  احلديثة  التقنيات  تتوافر  هل  	•
حماور عالقة اأق�سام اللغة العربية باجلامعة   .11

واملجتمع
العربية  اللغة  عالقة  بحث  يف  العربية  اللغة  اأق�سام  دور  ما  	•
بالق�سايا الوطنية والجتماعية والتعليمية والثقافية والفكرية؟

اأق�سام  اأق�سام اللغة العربية يف التن�سيق والتكامل مع  	ما دور  	•
اللغة العربية يف اجلامعات املختلفة؟

للطالب  العام  التاأهيل  يف  العربية  اللغة  اأق�سام  دور  ما  	•
والطالبات �سمن املتطلبات العامة للدرا�سة اجلامعية؟

اأ�ساتذة  وتاأهيل  تدريب  يف  العربية  اللغة  اأق�سام  دور  ما  	•
التعليمي  بعملهم  للقيام  التخ�س�سات  خمتلف  يف  اجلامعات 

على الوجه املطلوب؟
ما عالقة اأق�سام اللغة العربية بتعليم اللغة العربية للناطقني  	•

بغريها؟
ما دور اأق�سام اللغة العربية يف معاجلة امل�سكالت والتحديات  	•

اللغوية التي تواجه املجتمع؟ 
حماور التحديات والعقبات التي ت�اجه اأق�سام اللغة   .12

العربية
العربية؟ اللغة  اأق�سام  تواجه  التي  والتحديات  ال�سعوبات  ما  	•

ما مدى م�ساركة اأق�سام اللغة العربية يف امل�ساريع والفعاليات  	•
الوطنية التي تتعلق باللغة العربية؟

احلكومية  باملدار�س  العربية  اللغة  اأق�سام  عالقة  ما  	•
والأهلية؟ 

العربية اللغة  اأق�سام  تواجه  التي  والتحديات  امل�سكالت  ما  	•
حماور طالب وطالبات اللغة العربية و�س�ق العمل  .13

خمرجاتها  ت�سويق  يف  العربية  اللغة  اأق�سام  دور  	•
موؤهلني  العربية  اللغة  اأق�سام  يف  والطالبات  الطالب  هل  	•

ل�سوق العمل؟
العمل  �سوق  يف  املتوفرة  واملهن  والتخ�س�سات  املجالت  ما  	•

خلريجي اأق�سام اللغة العربية وخريجاتها؟
العربية؟ اللغة  واأق�سام  العمل  �سوق  بني  العالقة  ما  	•

الدرا�سية  خططها  يف  العربية  اللغة  اأق�سام  تراعي  هل  	•
احتياجات �سوق العمل؟

كيف ميكن تطوير العالقة بني خمرجات اأق�سام اللغة العربية  	•
و�سوق العمل؟

طالب  من  العربية  اللغة  اأق�سام  خمرجات  بني  العالقة  ما  	•
وطالبات والبطالة؟

تاأهيل  اإعادة  يف  العربية  اللغة  اأق�سام  ت�سهم  اأن  ميكن   كيف  	•
العاملني يف �سوق العمل يف جمال اللغة العربية؟

حماور اللغة العربية والآدب وال�سعر ب  
باللغة  يتعلق  مو�سوع  اأي  عن  الكتابة  والباحثة  الباحث  ي�ستطيع 
املحاور  عن  النظر  بغ�س  والنقد  وال�سعر  والأدب  العربية 

املقرتحة التالية:
العربية واللغة  العربي  الوطن  يف  العربية  الرواية  	•
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الرواية كتابة  على   والقدرة  اللغوية  الكفاءة  	•
العرب؟ وغري  العرب  والق�سا�سني  الرواة  واقع  ما  	•

واملعا�سرة الأ�سالة  بني  العربية  الرواية  	•
العربية باللغة  وعالقتها  الأدب  نظريات  	•

املعا�سر الأدب  يف  النقدية  املناهج  	•
العربي  الأدب  تاريخ  	•

املختلفة الع�سور  يف  الأدب  	•
املعا�سر احلديث  الأدب  	•

العربي الأدب  على  الغربية  الأدب  مدار�س  تاأثري  	•
العربية غري  الدول  يف  العربي  الأدب  واقع  	•

العربية واللغة  العربي  ال�سعبي  الأدب  	•
احلديثة وامل�سطلحات  العربي  الأدب  	•

الرحالت اأدب  	•
والأدباء  الوافد  الأدبي  النقد  نظريات  اأ�سحاب  بني  ال�سراع  	•

وال�سعراء
والطفل امل�سرحية  الكتابة  	•

املجتمع وق�سايا  الأدبية  الكتابة  	•
العربي والأدب  العلمي  البحث  	•

وال�سعراء والأدباء  الأكادمييني  بني  الأدب  	•
الأدبي النقد  مدار�س  	•

العرب  غري  وال�سعراء  ال�سعر  	•
العربية غري  املجتمعات  يف  العربية  والق�سة  الرواية  	•

والعلوم والفنون  الآداب  يف  اللغوي  النقد  	•
التاريخ عرب  العربي  ال�سعر  	•

املختلفة الع�سور  عرب  العرب  وال�سعراء  ال�سعر  	•
العربية اللغة  على  املحافظة  يف  ال�سعر  دور  	•

العربي ال�سعر  مدار�س  	•
التاريخي وتطوره  الأدبي  النقد  	•

النقدية واأعمالهم  العرب  وغري  العرب  النقاد  جهود  	•

حماور اللغة العربية للناطقني بغريها ت 
ي�ستطيع الباحث والباحثة الكتابة عن اأي مو�سوع يتعلق باأق�سام 

اللغة العربية بغ�س النظر عن املحاور املقرتحة التالية:
حماور دولية للغة العربية على امل�ست�ى ال�طني اأو   .1

الإقليمي اأو الدويل
برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف الدول العربية  	•
املجتمعات  يف  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  	•

الإ�سالمية

برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف الدول الغربية  	•
والأ�سيوية والأفريقية والأمريكية والأ�سرتالية

كتب ومناهج اللغة العربية للناطقني بغريها  .2
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  ومناهج  كتب  توفر  مدى  ما  	•

بغريها؟
بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  ومناهج  كتب  و�سع  يتم  هل  	•

وفق معايري و�سوابط تخ�سع للمراجعة والقيا�س والتقييم؟
للناطقني  العربية  اللغة  بتعليم  اخلا�سة  واملراجع  املعاجم  	•

بغريها
اأ�ساتذة برامج اللغة العربية للناطقني بغريها  .3

بغريها للناطقني  العربية  اللغة  اأ�ساتذة  اإعداد  	•
بغريها للناطقني  العربية  اللغة  اأ�ساتذة  وتاأهيل  تدريب  	•
اجل�دة والن�عية والختبارات وتقييم الطالب   .4

والطالبات ف برامج اللغة العربية للناطقني بغريها
بغريها للناطقني  اللغوية  الكفايات  اختبارات  	•

اللغة  تعليم  برامج  يف  والطالبات  الطالب  قبول  معايري  	•
العربية للناطقني بغريها

اللغة  تعليم  برامج  يف  العربية  اللغة  اأ�ساتذة  تعيني  معايري   	•
العربية للناطقني بغريها و�سوابطها

للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  يف  والنوعية  اجلودة  	•
بغريها

البحث العلمي وبرامج تعليم اللغة العربية للناطقني   .5
بغريها

تواجه  التي  والتحديات  بال�سعوبات  العلمي  البحث  يهتم  هل  	•
تعليم اللغة العربية لدي الناطقني بغريها؟

العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف  التخ�س�سية  العلمية  املجالت  	•
للناطقني بغريها

والعربية  اللغة  تعليم  باأ�ساتذة  املعنية  التخ�س�سية  اجلمعيات  	•
للناطقني بغريها 

بغريها للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  تقومي  	•
ومعاهدها بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  مدار�س  	•

جه�د الأفراد وامل�ؤ�س�سات ف جمال تعليم اللغة   .6
العربية للناطقني بغريها 

بغريها للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  الأفراد  جهود  	•
بغريها للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  املنظمات  جهود  	•

للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  وجتاربها  الدول  جهود  	•
بغريها
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تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها والتقنية  .7
للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  والتقنيات  الربامج  اأحدث  	•

بغريها
للناطقني  العربية  اللغة  وتعلم  تعليم  ت�سهيل  يف  التقنية  دور  	•

بغريها
اللغة  ن�سر  خدمة  يف  احلديثة  التقنية  تفعيل  ميكن  كيف  	•

العربية للناطقني بغريها
تط�ير تعليم وتعلم اللغة العربية للناطقني بغريها  .9

بغريها للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  ناجحة  جتارب  	•
للناطقني  العربية  اللغة  بتعليم  املهتمة  والدرا�سات  الأبحاث  	•

بغريها
بغريها للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  وطالبات  طالب  	•

بغريها للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  م�ستقبل  	•
املوؤمترات والندوات التي تهتم بتعليم اللغة العربية للناطقني  	•

بغريها
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  بني  والتكامل  التوا�سل  	•

بغريها
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من الأقليات   .10

العربية والإ�سالمية
الإ�سالمية املجتمعات  يف  العربية  اللغة  تعليم  	•

يف  العربية  غري  الإ�سالمية  لالأقليات  العربية  اللغة  تعليم  	•
الدول العربية

العربية الدول  يف  املقيمني  العرب  لغري  العربية  اللغة  تعليم  	•
تعليم اللغة العربية لالأقليات العربية يف بلدان العامل املختلفة 	•
املختلفة العامل  امل�سلمة يف دول  لالأقليات  العربية  اللغة  تعليم  	•

العربية  اللغة  وتعليم  تعلم  تواجه  التي  وال�سعوبات  التحديات  	•
لالأقليات العربية والإ�سالمية

دور اجلامعات ف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  .11
دور اجلامعات العربية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 	•

للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  الأجنبية  اجلامعات  دور  	•
بغريها

واحلا�سر املا�سي  بني  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  	•
بغريها للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  تقييم  	•

تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها  .12
العربية  اللغة  تدري�س  يف  التعليمية  والو�سائل  الطرق  اأحدث  	•

للناطقني بغري
دور التقنية احلديثة يف ت�سهيل تدري�س اللغة العربية للناطقني  	•

بغريها

بغريها للناطقني  العربية  اللغة  برامج  يف  الأ�ساتذة  تاأهيل  	•
ال�ستثمار ف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها  .13

تعليم  برامج  دعم  يف  والأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  جهود  	•
اللغة العربية للناطقني بغريها

بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  ال�ستثمار  طرق  	•
وو�سائله

للناطقني  العربية  اللغة  برامج  دعم  يف  الأفراد  وجهود  دور  	•
بغريها ومتويلها

بغريها للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  ال�ستثمار  كيفية  	•

حماور عامة عن اللغة العربية ف م�ؤ�س�سات الرتبية  ث  
والتعليم

ي�ستطيع الباحث والباحثة الكتابة عن اأي مو�سوع يتعلق باللغة العربية 
يف جميع موؤ�س�سات الرتبية والتعليم بغ�س النظر عن املحاور املقرتحة 

التالية:

اللغة العربية ف مراحل التعليم العام املختلفة  .1
املدر�سة قبل  – ما  الأطفال  ريا�س  يف  العربية  اللغة  	•

البتدائية املرحلة  يف  العربية  اللغة  	•
املتو�سط التعليم  يف  العربية  اللغة  	•
الثانوية املرحلة  يف  العربية  اللغة  	•

اخلا�سة واملراكز  املعاهد  يف  العربية  اللغة  	•
الحتياجات اخلا�سة بذوي  التعليم اخلا�س  العربية يف  اللغة  	•

والأجنبية والف�سحى  العامية  اللهجة  بني  التدري�س  	•
حماور اللغة العربية وحم� الأمية  .2

الكبار وتعليم  العربية  اللغة  	•
والأمية العربية  اللغة  	•

حماور خا�سة باملناهج والكتب املدر�سية  .3
وجودتها  ونوعيتها  ومقررات  العربية  اللغة  كتب  كفاية  	•

ومناهجها يف املدار�س احلكومية والأهلية
العام  التعليم  مراحل  يف  العربية  اللغة  مناهج  توافر  	•

التعليم  مراحل  يف  وحتديثها   العربية  اللغة  مناهج  تطوير  	•
العام احلكومي والأهلي

الأخرى  الدرا�سية  واملواد  العربية  اللغة  مواد  بني  التكامل  	•
لتعزيز القدرات واملهارات اللغوية لدى   الطالب والطالبات.

الدرا�سية  املواد  يف  املدر�سية  الكتب  يف  العربية  اللغة  مراعاة  	•
املختلفة

لتطوير  تعزيزها  ومدى  وتقييمها  وت�سميمها  املناهج  تاأليف  	•
املهارات والقدرات اللغوية
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وتوفرها  املدر�سية  الكتب  طباعة  	•
املدار�س  يف  العربية  اللغة  مناهج  بني  اختالف  يوجد  هل  	•

احلكومية واملدار�س الأهلية؟
اللغة  مقررات  مناهج  يف  التطبيقية  الأن�سطة  توفر  مدى  ما  	•

العربية يف املدار�س؟
العربية؟ اللغة  ومناهج  كتب  تاأليف  يتم  كيف  	•

اللغة  مناهج  اللغوية يف  للكفايات  و�سوابط  معايري  توجد  هل  	•
العربية،

العربية؟ اللغة  مناهج  وتطوير  لتحديث  املعتمدة  الآلية  ما  	•
حماور خا�سة باخلطة الدرا�سية وال�سيا�سة   .4

التعيليمة 
يف  الأخرى  الدرا�سية  املواد  اإىل  العربية  اللغة  مواد  ن�سبة  ما  	•

خمتلف املراحل الدرا�سية؟
الأنظمة والت�سريعات وال�سيا�سات والقرارات اللغوية اخلا�سة  	•

باملدار�س احلكومية والأهلية والدولية
يف  العربية  اللغة  وتعليم  تعلم  لأ�ساليب  امل�ستمر  التطوير  	•

املدار�س احلكومية والأهلية والدولية
يف  والنوعية  اجلودة  �سبط  يف  املدر�سية  الإدارة  دور  ما  	•
جميع  يف  بها  والتعليم  املدار�س  يف  العربية  اللغة  تدري�س 

املقررات الدرا�سية الأخرى
حم�ر لغة التدري�س   .5

يف  �سالحيتها  مدى  وما  التدري�س؟  يف  امل�ستخدمة  اللغة  ما  	•
التدري�س؟

التدري�س؟ يف  الف�سحى  العربية  على  العامية  تطغى  هل  	•
العربية  باللغة  وطرقها  التدري�س  اأ�ساليب  تطوير  ميكن  كيف  	•

ال�سحيحة؟
على  تاأثريها  وما  التدري�س؟  يف  الأجنبية  اللغة  ت�ستخدم  هل  	•

واقع اللغة العربية يف التعليم؟
املدار�س؟ يف  التدري�س  لغة  �سعف  معاجلة   ميكن  كيف  	•

حماور خا�سة باملعلمني واملعلمات  .6
كيفية اإعداد املعلمني واملعلمات واأ�ساتذة اللغة العربية للتدري�س  	•

يف مدار�س التعليم العام احلكومي والأهلي وم�ستواها.
اللغة العربية واأ�ساتذة املواد التخ�س�سية  اأ�ساتذة  التكامل بني  	•

يف التعليم العام يف الهتمام باللغة العربية
العام التعليم  يف  العربية  اللغة  اأ�ساتذة  واقع  	•

باللغة  اإملامهم  ومدى  املواد  واملعلمات يف جميع  املعلمني  كفاءة  	•
العربية يف املدار�س احلكومية والأهلية

اخلدمة اأثناء  العربية  اللغة  ومعلمات  معلمي  تدريب  	•

توافرها  املطلوب  العربية  اللغة  جمال  يف  اللغوية  الكفايات  	•
والأهلية  احلكومية  املدار�س  يف  واملعلمات  املعلمني  جميع  لدى 

والدولية
موؤ�س�سات  ومعلماتها يف  العربية  اللغة  معلمي  اختيار  يتم  كيف  	•

التعليم العام احلكومي والأهلي؟
موؤ�س�سات  يف  العربية  اللغة  ومعلماتها  معلمي  اإعداد  يتم  كيف  	•

التعليم العام احلكومي والأهلي؟
املعلمني  كفاية  لقيا�س  اعتمادها  يتم  التي  واملقايي�س  املعايري  	•

واملعلمات يف تعليم اللغة العربية
حماور خا�سة بالإ�سراف الرتب�ي ف مدار�س التعليم   .7

العام 
يف  العربية  اللغة  تعليم  تطوير  يف  الرتبوي  الإ�سراف  دور  	•

التعليم العام
يف  وجهودهم   الرتبويني   ) املوجهني   ( امل�سرفني  مهام  	•

حت�سني واقع اللغة العربية
ما معايري تعيني امل�سرفني الرتبويني يف جمال اللغة العربية؟  	•

وما هي مهامهم؟
حماور خا�سة بطرق تدري�س مقررات اللغة العربية   .8

وجدواها
الواجب  اأو  امل�ستخدمة  احلديثة  والو�سائل  الطرق  اأهم  	•

ا�ستخدامها يف تدري�س مقررات اللغة العربية
وطالبات  طالب  لدى  اتقانها  الواجب  اللغوية  الكفايات  	•

مدار�س التعليم العام احلكومية والأهلية والدولية
املدار�س  يف  وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  يف  ناجحة  جتارب  	•

املختلفة
يف  ت�سهم  التي  املتطورة  التعليم  وو�سائل  احلديثة  التقنية  	•

تعليم اللغة العربية ب�سكل �سليم
حماور خا�سة باملقايي�س والختبارات والتقارير   .9

امليدانية
ما املعايري واملقايي�س املتبعة ملعرفة كفاية الطالب والطالبات  	•
جميع  م�ستوى  وعلى  املقرر  م�ستوى  على  العربية  اللغة  يف 

املقررات، وعلى م�ستوى املراحل الدرا�سية؟ 
املدار�س  م�ستوى  على  حتليلية  �سنوية  تقارير  وجود  اأهمية  ما  	•
اللغة  يف  م�ستوياتهم  ومعرفة  والطالبات  الطالب  لتقومي 
واملرحلة  الدرا�سية،  وال�سنة  املادة،  م�ستوى  على  العربية 

التعليمية؟
الأهلية  العام  التعليم  مدار�س  يف  العربية  اللغة  اختبارات  	•

واحلكومية
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العربية  اللغة  يف  والطالبات  الطالب  م�ستوى  تقومي  	•
اللغة  تدري�س  وطرق  الطالب  حت�سيل  �سعف  بني  العالقة  	•

العربية وتعلمها
وم�ستوى  واملعلمات  للمعلمني  العلمية  الكفاية  بني  العالقة  	•

حت�سل الطالب
العربية  اللغة  والطالبة يف  الطالب  يوؤثر م�ستوى  اأي مدى  اإىل  	•

على جناحهما يف املراحل الدرا�سية الأخرى؟
حماور خا�سة باملدار�س الأجنبية واملدار�س الدولية  .10

على  املدار�س  يف  تعليمها  يتم  التي  الأجنبية  اللغات  توؤثر  هل  	•
م�ستوى الطالب الطالبات يف اللغة العربية؟
والدولية اخلا�سة  املدار�س  يف  العربية  اللغة  	•

ما مدى تاأثري املدار�س الدولية والأجنبية على اللغة العربية؟ 	•
هل تخ�سع املدار�س الأجنبية لالأنظمة وال�سيا�سات اللغوية يف  	•

الدولة اأو املوؤ�س�سة التعليمية؟
العربية؟ باللغة  والدولية  الأجنبية  املدار�س  تهتم  هل  	•

مدى  ملعرفة  للتقومي  والأجنبية  الدولية  املدار�س  تخ�سع  هل  	•
الدول  يف  العربية  اللغة  يف  ممثلة  الوطنية  باللغة  اهتمامها 

العربية؟

حماور اللغة العربية ف الكليات واجلامعات  ج 
وم�ؤ�س�سات التعليم العايل

ي�ستطيع الباحث والباحثة الكتابة عن اأي مو�سوع يتعلق باللغة 
العربية يف الكليات واجلامعات وموؤ�س�سات التعليم العايل بغ�س 

النظر عن املحاور املقرتحة التالية:
الت�سريعات وال�سيا�سات اللغ�ية ف م�ؤ�س�سات التعليم   .1

العايل
يف  اللغوية  وال�سيا�سات  والقوانني  والت�سريعات  الأنظمة  	•

الأق�سام والكليات واجلامعات
يف  الدرا�سية  اخلطط  يف  اأ�سا�سية  م�ساألة  العربية  اللغة  هل  	•

الأق�سام والكليات واجلامعات؟
واقع  لتعزيز  اجلامعات  تعتمدها  التي  وال�سوابط  املعايري  ما  	•

اللغة العربية يف براجمها وخططها الدرا�سية املختلفة؟
اللغة العربية يف الأق�سام  هل تتم عملية متابعة وتقييم لواقع  	•

والكليات واجلامعات؟
الأهلية  اأو  اخلا�سة  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  ي�سرتط  هل  	•

يف الدول العربية التدري�س باللغة العربية؟
2. التدري�س باللغة العربية واللغة الأجنبية

واجلامعات؟ والكليات  الأق�سام  يف  التدري�س  لغة  ما  	•
واجلامعات؟ والكليات  الأق�سام  يف  البحث  لغة  ما  	•

العايل؟ التعليم  موؤ�س�سات  يف  اجلامعية  الإدارة  لغة  ما  	•
والكليات  الأق�سام  يف  اللغوية  الكفاية  اختبارات  تتوافر  هل  	•

واجلامعات؟
اللغة  اأو  العربية  باللغة  التدري�س  من  املتوقعة  النتائج  ما  	•
واجلامعات  والكليات  والأق�سام  التخ�س�سات  يف  الأجنبية 

العربية؟ 
والأق�سام  التخ�س�سات  يف  وم�ستقبلها  العربية  اللغة  واقع  	•

والكليات واجلامعات
والأهلية؟ اخلا�سة  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  واقع  ما  	•

اللغة العربية ومعايري القب�ل و�س�ابطها ف   .3
التخ�س�سات والأق�سام والكليات واجلامعات

هل تعتمد اللغة العربية �سمن معايري القبول يف التخ�س�سات  	•
املختلفة يف الأق�سام والكليات واجلامعات؟

برامج  يف  القبول  معايري  �سمن  العربية  اللغة  تعتمد  هل  	•
الدرا�سات العليا يف الأق�سام العلمية يف اجلامعات؟

اللغة العربية ومعايري و�س�ابط ترقيات الأ�ساتذة   .4
ف التخ�س�سات والأق�سام والكليات واجلامعات

يف  الأ�ساتذة  توظيف  معايري  �سمن  العربية  اللغة  تعتمد  هل  	•
الأق�سام والكليات واجلامعات؟

الرتقيات  ومعايري  �سوابط  �سمن  العربية  اللغة  تعتمد  هل  	•
العلمية يف الأق�سام والكليات واجلامعات؟

معايري اجل�دة والن�عية اللغ�ية ف م�ؤ�س�سات   .5
التعليم العايل

العربية  اللغة  جمال  يف  لغوية  كفاية  اختبارات  يوجد  هل  	•
والكليات  والأق�سام  التخ�س�سات  يف  والطالبات  للطالب 

واجلامعات؟ 
مقررات  يف  وتقوميهم  والطالبات  الطالب  اختبار  يتم  كيف  	•

اللغة العربية يف اجلامعات؟
يف  والنوعية  اجلودة  معايري  �سمن  العربية  اللغة  تعتمد  هل  	•

اجلامعات العربية؟
تقييم  يف  اجلامعات  اهتمام  �سمن  العربية  اللغة  تعتمد  هل  	•

الطالب يف تخ�س�ساتهم املختلفة؟
ملتطلبات  العربية  اللغة  ملقررات  املحتوى  حتديد  يتم  هل  	•
اللغوية  الكفاية  معايري  ح�سب  العايل  التعليم  موؤ�س�سات 

الواجب على طالب التعليم العايل اإتقانها؟ 
يف  واجلودة  الطالب  حت�سيل  م�ستوى  بني  عالقة  هناك  هل  	•
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التخ�س�سات العلمية ولغة التدري�س التي يتعلمون بها؟
ما مدى كفاية التدري�س باللغة الأجنبية يف موؤ�س�سات التعليم  	•

العايل العربية؟
دور الأ�ساتذة ف الهتمام باللغة العربية   .6

ما مدى اهتمام الأ�ساتذة يف خمتلف التخ�س�سات بالتدري�س  	•
باللغة العربية؟

التعليم  موؤ�س�سات  يف  املختلفة  املقررات  اأ�ساتذة  يتابع  هل  	•
العايل امل�سكالت اللغوية التي يعاين منها الطالب والطالبات 

يف املقررات العلمية التي يدر�سونها ويقومون بت�سحيحها؟
العربية  باللغة  التدري�س  من  اجلامعات  اأ�ساتذة  موقف  ما  	•

واللغة الأجنبية؟

حماور اللغة العربية والإعالم ح  
ي�ستطيع الباحث والباحثة الكتابة عن اأي مو�سوع يتعلق باللغة 

العربية والإعالم بغ�س النظر عن املحاور املقرتحة التالية:

عالقة اللغة العربية بامل�ؤ�س�سات الإعالمية  .1
واجلامعات  الكليات  يف  الإعالم  اأق�سام  اهتمام  مدى  ما  	•

العربية باللغة العربية �سمن خططها الدرا�سية؟
قبول  يف  الرئي�سية  املعايري  بني  من  العربية  اللغة  تعد  هل  	•

الطالب والطالبات يف اأق�سام الإعالم؟
ما لغة التدري�س يف اأق�سام الإعالم يف اجلامعات والكليات يف  	•

الوطن العربي؟ 
للموؤ�س�سات  لغوية  وت�سريعات  و�سيا�سات  �سوابط  توجد  هل  	•

الإعالمية؟
هل ال�سيا�سات الإعالمية على امل�ستوى الوطني والعربي تهتم  	•

بامل�ساألة اللغوية؟
اللغة العربية و�س�ق العمل الإعالمي  .2

توظيف  ال�سليمة �سمن معايري  العربية  اللغة  اإتقان  يعترب  هل  	•
املرئية  الإعالم  و�سائل  يف  والعاملني  واملذيعني  ال�سحفيني 

وامل�سموعة واملقروءة والإلكرتونية؟
املجتمعات  يف  اللغوي  الو�سع  على  الإعالم  تاأثري  مدى  ما  	•

العربية؟
ون�سرها؟ الدارجة  باللهجات  الإعالم  عالقة  ما  	•

ال�سنوية  خططها  �سمن  الإعالمية  املوؤ�س�سات  ت�سع  هل  	•
م�ساريع خلدمة اللغة العربية؟

معايري و�س�ابط  امل�ؤ�س�سات الإعالمية املتعلقة   .3

باللغة العربية
اللغة  ا�ستخدام  على  الإعالمية  املوؤ�س�سات  حر�س  مدى  ما  	•

العربية ال�سليمة يف براجمها؟
امل�ستخدمة  العربية  للغة  واأنظمة  و�سوابط  معايري  توجد  هل  	•

يف املوؤ�س�سات الإعالمية؟
امل�ستمع  على  املوجه  الأجنبي  الإعالم  لغة  تاأثري  مدى  ما  	•

وامل�ساهد والقاريء العربي؟
الإعالمية  املوؤ�س�سات  تقدمه  ما  بني  لغوي  تعار�س  يوجد  هل  	•
العربية وغري العربية املوجهة للمواطنني العرب على امل�ستوى 

املحلي والعربي والدويل؟
املختلفة  م�ساريعها  يف  الإعالمية  املوؤ�س�سات  تراعي  كيف  	•

مو�سوع اللغة العربية والوحدة الوطنية؟
ما عالقة الإعالم باملوؤ�س�سات الوطنية املعنية باإيجاد املواطن  	•

ال�سالح؟
املوؤ�س�سات  يف  العربية  باللغة  الوعي  م�ستوى  رفع  ميكن  كيف  	•

الإعالمية؟

اللغة العربية وال�سيا�سات والت�سريعات والق�انني خ 
وال�سيا�سات  الأنظمة  و�سن  بالت�سريعات  املعنية  املوؤ�س�سات  ما  	•

اللغوية على جميع امل�ستويات الوطنية والعربية؟
عليها  العتماد  يتم  التي  والت�سريعات  والأنظمة  القوانني  ما  	•

يف تنظيم و�سع اللغة العربية يف جميع املوؤ�س�سات؟
امل�ستوى  على  اللغوية  وال�سيا�سات  القرارات  عن  امل�سوؤول  من  	•

الوطني وعلى م�ستوى املوؤ�س�سات احلكومية والأهلية؟
�سن  يف  امل�سرتك  العربي  العمل  وهيئات  منظمات  دور  ما  	•

الت�سريعات خلدمة اللغة العربية؟
احلكم  واأنظمة  الد�ساتري  مبواد  التم�سك  يتم  درجة  اإي  اإىل  	•

العربية املعنية باللغة العربية؟
الوطنية؟ بالهوية  العربية  اللغة  عالقة  ما  	•

اأن ت�سهم اللغة العربية يف تعزيز ال�سيادة والأمن  كيف ميكن  	•
وال�ستقرار والوحدة الوطنية واإعادة اإنتاج املجتمع؟

ب�سكل  العربية  اللغة  ا�ستخدام  لعدم  احلقيقية  الأ�سباب  ما  	•
رئي�سي يف جميع املوؤ�س�سات الوطنية والعربية؟

كيف ميكن معاجلة و�سع اللغة العربية على م�ستوى املوؤ�س�سات  	•
احلكومية والأهلية الوطنية والعربية؟

الوطنية  اللغة  عن  م�سوؤولة  والربملانات  ال�سورى  جمال�س  هل  	•
واأنظمة  الد�ساتري  مواد  تنفيذ  على  وتعمل  واجلامعة  املوحدة 
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احلكم على امل�ستوى الوطني؟
ما اجلهود التي قدمتها الربملانات وجمال�س ال�سورى العربية  	•

يف خدمة اللغة العربية؟

اللغة العربية والدين د  
والدين العربية  اللغة  عالقة  	•

اأ�سا�سي يف  العربية مطلب  باللغة  املتعبد  معرفة  اأو  اإتقان  هل  	•
العبادة؟

الإ�سالمي؟ للدين  ال�سحيح  بالفهم  العربية  اللغة  عالقة  ما  	•
اأ�سا�س يف املوؤ�س�سات التعليمية  اللغة العربية �سرط  اإتقان  هل  	•

الدينية؟
الدينية  املو�سوعات  وا�ستيعاب  فهم  يف  العربية  اللغة  دور  	•

املختلفة
امل�سلم؟  على  كفاية  فر�س  اأم  واجبة  العربية  اللغة  هل  	•

الدين؟ على  اللغة  تعتمد  اأم  اللغة  على  الدين  يعتمد  هل  	•
العربية اللغة  جمال  يف  الدينية  املوؤ�س�سات  وخربات  جتارب  	•

لغوية اإ�سهامات  لها  دينية  �سخ�سيات  	•
املختلفة العامل  دول  يف  والإ�سالم  العربية  اللغة  	•

اللغة العربية والتعريب والرتجمة ذ  
والرتجمة التعريب  يف  العربية  اللغة  دور  	•

اأق�سام  يف  القبول  �سروط  �سمن  العربية  اللغة  اإتقان  يعد  هل  	•
الرتجمة وكلياتها يف الوطن العربي؟

والدويل والعربي  الوطني  امل�ستوى  على  املرتجمني  اإعداد  	•
النوعية املرتجمني  اإعداد  موؤ�س�سات  كفاية  	•

والدولية والعربية  الوطنية  الرتجمة  موؤ�س�سات  	•
وهيئاتهم  ونقاباتهم  املرتجمني  جمعيات  	•

وكميا نوعيا  العربية  الرتجمة  تطور  	•
والعربية الوطنية  والتنمية  الرتجمة  	•

ال�سعوب بني  واملعريف  الثقايف  والتبادل  الرتجمة  	•
والدبلوما�سية وال�سيا�سة  الرتجمة  	•

العمل و�سوق  الرتجمة  	•
العربية الرتجمة  واقع  	•

العربية باللغة  النهو�س  يف  الرتجمة  دور  	•
وحتديات ق�سايا  الرتجمة  	•

اللغة العربية و�س�ق العمل ر 
والدولية والعربية  الوطنية  العمل  �سوق  العربية يف  اللغة  واقع  	•
املوؤ�س�سات ؟ العمل يف  العربية �سمن �سروط  اللغة  تعتمد  هل  	•
يف  الوافدين  عمل  �سروط  �سمن  العربية  اللغة  تعتمد  هل  	•

الدول العربية اأ�سوة بالدول املختلفة؟
العمل؟ يف  واجلودة  بالإنتاجية  العربية  اللغة  عالقة  ما  	•

الوطنية؟ اللغة  على  الوافدة  العمالة  تاأثري  ما  	•

اللغة العربية والإدارة  ز  
احلكومية  املوؤ�س�سات  اإدارة  يف  معتمدة  العربية  اللغة  هل  	•

والأهلية الوطنية والعربية؟
املوظفني  اأداء  تطوير  يف  احلكومية  املوؤ�س�سات  دور  هو  ما  	•

اللغوي يف موؤ�س�ساتهم؟
للغة  والأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  امل�سوؤولون  ينظر  كيف  	•

العربية؟
جتارية؟ م�ساألة  اأم  وطنية  ق�سية  املوؤ�س�سات  تعريب  هل  	•

ا�ستخدام  عن  والأهلية  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  امل�سوؤول  من  	•
اللغة يف الإدارات والأعمال؟

اللغة العربية والأ�سرة وال�عي الجتماعي �س 
ال�سحيحة؟ العربية  اللغة  تعليم  يف  الأ�سرة  دور  ما  	•

ما الطرق والو�سائل املنا�سبة لتعليم الأطفال يف املنازل اللغة   	•
العربية ال�سحيحة؟

الأطفال؟ لغة  على  املنزلية  والعمالة  املربيات  تاأثري  مدى  ما  	•
ال�سحيحة  اللغة  تعليم  عن  قانونيا  م�سوؤولة  الأ�سرة  هل  	•

لأبنائها وبناتها؟
التي  ال�سحيحة  العربية  باللغة  مت�سكه  يف  املجتمع  دور  ما  	•

تعك�س هويته الوطنية؟
الدول  يف  بالأ�سرة  العربية  الأ�سرة  مقارنة  ميكن  كيف  	•

املتقدمة يف تعليم اللغة الوطنية لالأطفال؟

اللغة العربية والإبداع والبتكار والريادة �س 
والريادة؟ والإبداع  العربية  اللغة  بني  عالقة  توجد  هل  	•

اإبداعات وابتكارات جديدة؟ اإتقان اللغة العربية يوؤدي اإىل  هل  	•
يف  واملعارف  والعلوم  العربية  اللغة  تاريخ  فهم  ميكن  كيف  	•

الع�سور العربية والإ�سالمية؟ 
العربية؟ اللغة  واإتقان  والإبداع  الذكاء  بني  عالقة  توجد  هل  	•
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اللغة العربية والتقنية وال�سناعات �س  
والربجميات الآيل  احلا�سب  واأجهزة  العربية  اللغة  	•

النقالة الهواتف  واأجهزة  العربية  اللغة  	•
العاملية البحث  وحمركات  العربية  اللغة  	•

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف  العربية  اللغة  	•
الأنظمة والقوانني املتعلقة باللغة العربية والتقنية وال�سناعات 	•

العربية واللغة  والعربية  الوطنية  واملقايي�س  املو�سفات  	•
اإ�سهام التقنية يف ن�سر اللغة العربية وت�سهيل تعلمها وتعليمها 	•

اللغة العربية والتجارة  �س  
العربية الدول  واإىل  من  التجارية  واحلركة  العربية  اللغة  	•
العربية لل�سوق  املوجهة  والب�سائع  ال�سلع  م�سميات  تعريب  	•

الدول  خلارج  امل�سدرة  والب�سائع  ال�سلع  م�سميات  تعريب  	•
العربية

العربي امل�ستهلك  وحماية  للجودة  ومعايري  �سوابط  و�سع  	•
املواد  وتقنني  اجلودة  �سبط  يف  املقايي�س  موؤ�س�سات  دور  	•

امل�ستوردة للدول العربية
والعربية الوطنية  للموا�سفات واملقايي�س  الب�سائع املخالفة  مراقبة  	•
وال�سلع  العربية  باللغة  املعنية  والت�سريعات  والقوانني  الأنظمة  	•

والب�سائع امل�سدرة وامل�ستوردة

اللغة العربية والعل�م الطبيعية ط 
العربية واللغة  وامل�سلمني  العرب  عند  الطبيعية  العلوم  تاريخ  	•

الطبيعية؟ بالعلوم  العربية  اللغة  عالقة  ما  	•
العربية  باللغة  الطبيعية  العلوم  تعليم  بني  تعار�س  هناك  هل  	•

واللغة الأجنبية؟
الطبيعية؟ العلوم  مع  العربية  اللغة  تواجه  م�سكلة  هناك  هل  	•

العربية؟ باللغة  العلوم  لتعليم  الطرق  اأجنح  ما  	•
ما جتارب الدول غري العربية يف تعليم العلوم بلغتها الوطنية  	•

وخرباتها يف ذلك؟

اللغة العربية والعل�م الإن�سانية والجتماعية ظ  
على  والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  يف  العربية  اللغة  واقع  	•

امل�ستوى الوطني والعربي
الوطن  يف  والجتماعية  الإن�سانية  العلوم  تعلم  لغة  باأي  	•

العربي؟
يف  العربية  اللغة  تواجه  التي  وال�سعوبات  التحديات  ما  	•

التخ�س�سات الإن�سانية والجتماعية؟

اللغة العربية والطب ع  
الطبية املوؤ�س�سات  يف  العربية  اللغة  واقع  	•

الطبي والتعليم  العربية  اللغة  	•
العربية؟ باللغة  الطب  تعليم  معوقات  ما  	•

العربية؟ باللغة  الطب  لتعليم  احللول  تقدمي  ميكن  كيف  	•
التعليم  يف  الأجنبية  العربية  بني  املزدوج  التعليم  ميكن  هل  	•

الطبي؟
العربية؟ باللغة  الطبي  للتعليم  العلمية  املراجع  تتوافر  هل  	•

على  الطب  كليات  تواجه  التي  والتحديات  امل�سكالت  ما  	•
امل�ستوى الوطني والعربي؟

اللغة العربية وال�سياحة غ  
على  ال�سياحة  دعم  يف  العربية  اللغة  ت�سهم  اأن  ميكن  كيف  	•

امل�ستوى الوطني والعربي؟
للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  �سيفية  معاهد  توجد  هل  	•

بغريها؟
من  العربية  اللغة  اإبعاد  يف  ال�سياحية  املوؤ�س�سات  اأ�سهمت  هل  	•

�سوق العمل؟
ال�سياحية؟ املوؤ�س�سات  تعريب  ميكن  كيف  	•

هل تهتم موؤ�س�سات تعليم الفندقة وال�سياحية باللغة العربية؟ 	•
�سروط  �سمن  العربية  الدول  ال�سياحية  موؤ�س�سات  ت�سع  هل  	•

التوظيف "اإتقان اللغة العربية"؟

اللغة العربية والفن ف  
العربية؟ اللغة  الفن  يخدم  مدى  اأي  اإىل  	•

املختلفة؟ باأنواعه  الفن  تطور  يف  العربية  اللغة  دور  ما  	•
ما دور دور العاملني يف املجال الفني يف خدمة اللغة العربية؟  	•
اللغة  على  للمحافظة  للفنانني  و�سوابط  معايري  توجد  هل  	•

العربية وثقافتها؟
العربية  اللغة  بق�سايا  معنية  الفنية  املوؤ�س�سات  هل  	•

ومو�سوعاتها؟
والفنون والعمارة  الهند�سة  كليات  يف  العربية  اللغة  	•
الإ�سالمية والهند�سة  العمارة  يف  العربية  اللغة  دور  	•

الهند�سة يف  العربي  احلرف  	•
وال�سناعة والت�سميم  العربي  احلرف  	•

العربية  باللغة  والعمارةوالفنون  الهند�سة  كليات  تهتم  هل  	•
�سمن خططها الدرا�سية؟
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اللغة العربية والثقافة  ق  
العامة  املكتبات  	•

اخلا�سة املكتبات  	•
الكتاب  معار�س  	•

والر�سم  اخلط  معار�س  	•
الت�سكيلي الفن  	•

الثقافية  املجالت  	•
الأدبية وال�سوالني  النوادي  	•

الثقافية  اجلمعيات  	•
املهرجانات 	•

الثقافية امل�سابقات  	•
امل�سارح 	•

واملبدعني  الرواد  ت�سجيع  يف  والتكرمي  اجلوائز  دور  ما  	•
واملوؤ�س�سات؟

العربية؟ للغة  وت�سجيعا  اهتماما  الأكرث  اجلوائز  	•

اللغة العربية واجلاليات العربية ف دول العامل ك  
العربية  املجتمعات  يف  وم�ستقبلها  العربية  اللغة  تعليم  واقع  	•

املقيمة يف دول العامل املختلفة
جتارب من تعليم اللغة العربية للمجتمعات العربية يف العامل 	•

اخلارج يف  العربية  للمجتمعات  العربية  اللغة  تعليم  مناهج  	•
دول  يف  ملواطنيها  العربية  اللغة  تعليم  يف  العربية  الدول  دور  	•

املهجر
العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف  املهجر  يف  العرب  جهود  	•

لأبنائهم وبناتهم
املهجر دول  يف  العربية  باللغة  املتعلقة  والت�سريعات  الأنظمة  	•

دول  يف  العرب  تواجه  التي  اللغوية  وامل�سكالت  التحديات  	•
املهجر

كيف ميكن تطوير تعليم اللغة العربية للعرب يف دول املهجر؟ 	•
دول  يف  العربية  اللغة  تعلم  التي  واملعاهد  املدار�س  نوع  ما  	•

املهجر؟

اللغة العربية وح�ار احل�سارات ل  
احل�سارات؟ بحوار  العربية  اللغة  عالقة  ما  	•

املختلفة والعلوم  املعارف  وتبادل  العربية  اللغة  	•
املجتمعات  بني  احلوار  تنمية  يف  العربية  اللغة  ت�سهم  كيف  	•

العربية وغري العربية؟
العربية  باللغة  العرب  غري  العلماء  اهتمام  	•

وتعليمها  العربية  باللغة  العربية  غري  الدول  اهتمام  	•
احل�سارات  بني  الفجوة  جت�سري  يف  العربية  اللغة  دور  	•

والثقافات العاملية

اللغة العربية واحلرف واخلط العربي م  
املختلفة ومدار�سه  العربي  اخلط  	•

العربي باحلرف  تتعلق  ومو�سوعات  ق�سايا  	•
ومو�سعاته العربية  باخلط  تتعلق  ق�سايا  	•

العربية  غري  اللغات  يف  العربي   احلرف  	•
الت�سكيلية والفنون  والر�سم  العربي  اخلط  	•

اللغة العربية وجه�د الأفراد وامل�ؤ�س�سات ن  
جهود الأفراد يف خدمة اللغة العربية يف بلدان العامل املختلفة 	•
العامل  بلدان  يف  العربية  اللغة  خدمة  يف  املوؤ�س�سات  جهود  	•

املختلفة
اللغة  خدمة  يف  واملوؤ�س�سات  الأفراد  بني  اخلربات  تبادل  	•

العربية
للموؤ�س�سات  تقدم  اأن  ميكن  التي  وامل�ساريع  املبادرات  ما  	•

خلدمة اللغة العربية؟

اللغة العربية والبحث العلمي  هـ  
العلمية واملجالت  العربية  اللغة  	•
والل�ساين اللغوي  العلمي  البحث  	•

والتخ�س�سات  والدرا�سات  الأبحاث  يف  العربية   اللغة  واقع  	•
العلمية

الطبية  والأبحاث  الدرا�سات  يف  العربية  اللغة  واقع  	•
الهند�سية  والأبحاث  الدرا�سات  يف  العربية  اللغة  واقع  	•

واملعمارية
الجتماعية  والدرا�سات  الأبحاث  يف  العربية  اللغة  واقع  	•

والإن�سانية

اللغة العربية ف الدبل�ما�سية وال�سيا�سة والتقارير  و 
ال�طنية والعربية والدولية

العربية؟ باللغة  الدولية  املنظمات  اهتمام  مدى  ما  	•
ما واقع اللغة العربية يف التقارير الوطنية والعربية والدولية؟ 	•
هل توجد تقارير متخ�س�سة للتعريف بواقع اللغة العربية يف  	•

الوطن العربي؟
الأفراد  م�ستوى  على  العربية  اللغة  واقع  قيا�س  ميكن  كيف  	•
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واملجتمعات واملوؤ�س�سات وطنيا وعريبا ودوليا؟
للغة  الدولية  واملنظمات  البحثية  املوؤ�س�سات  تنظر  كيف  	•

العربية؟
العربية؟ اللغة  واقع  عن  دوري  لتقرير  حاجة  هناك  هل  	•

العربية؟ اللغة  خدمة  يف  ال�سيا�سيني  جهود  ما  	•
العرب. والدبلوما�سيني  العربية  اللغة  	•

املبادرات والتجارب الناجحة ي 
اللغة  تعليم  جمال  يف  الناجحة  والتجارب  املبادرات  عر�س  	•

العربية وتعلمها.
واملجامع  والحتادات  واملوؤ�س�سات  املنظمات  م�ساهمة  	•
التكامل  بهدف  العربية  اللغة  خدمة  يف  بخربتها  واجلمعيات 

والتعاون وتبادل اخلربات.

 


