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 اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

 

 الدولي التاسع للغة العربية دعوتكم إلى:يسر المؤتمر 

 

  والدراسات وأوراق العمل والمبادرات والتجارب الناجحة. بتقديم األبحاث التسجيل للمشاركة •

 .( في الموقع اإللكتروني للمؤتمرعن المؤتمرعبر صفحة ) للمؤتمر االطالع على المحاور العامة والخاصة •

الموضوعات والقضايا التي تتعلق باللغة العربية وثقافتها وآدابها وعلومها جميع  يبحث المؤتمر ويناقش •

 .ومعارفها، وعالقتها بجميع التخصصات والمهن والصناعات بصفتها "لغة الحياة اليومية"

للراغبين والراغبات في إثراء النقاش والحوار وتبادل الخبرات مع العلماء  التسجيل للحضور )فقط( •

   رابط التسجيل في موقع المؤتمر.ع على التجارب الناجحة عبر والباحثين واالطال
 

 عبر موقع المؤتمر. عن المؤتمرات السابقة، والمعلومات عن المؤتمر جميع المعلومات واإلرشادات •

 

يحتوي الموقع اإللكتروني للمؤتمر على معلومات مفصلة عن "تكريم األبحاث  :تكريم األبحاث المميزة •

 المؤتمر" لمساعدة المشاركين في االطالع على الضوابط والمعايير الخاصة بالتكريم.المميزة في 

 

 المعرض الثالث للعربية •

يتم تنظيم المعرض الثالث للعربية ضمن فعاليات المؤتمر بمشاركة العديد من الهيئات العربية والدولية 

 المهتمة باللغة العربية. 

   االجتماعات الرسمية والدورات التدريبية في المؤتمر  •

 .العربية للغة الدولي للمجلس العمومية الجمعية اجتماع •

 كلية. عميد 100 من يقرب ما بمشاركة العربي الوطن في اآلداب كليات جمعية اجتماع •

 العام(. واألمين اإلدارة مجلس )وانتخاب العربية للغة الدولي االتحاد اجتماع •

 .عربية لغة قسم رئيس 100 من يقرب ما بمشاركة العربية ألقسام الدولية الجمعية اجتماع •

 . العربية الجامعات اتحاد لمؤسسات التنسيقي االجتماع •

 المتخصصة. الدورات التدريبيةم تنظي •
 

 الندوة الدولية للخطط والمقررات الدراسية في أقسام العربية )ضمن فعاليات المؤتمر( •

الندوة الدولية للخطط والمقررات الدراسية في أقسام اللغة العربية  الجمعية الدولية ألقسام العربيةتنظم 

  بمشاركة رؤساء أقسام العربية من مختلف دول العالم. للناطقين بها وبغير

 ... نرجو التواصل وعدم التردد في تقديم استفساراتكم •

وعرض استفساراتكم واقتراحاتكم، والعمل معاً على دعم  نأمل التواصل عبر البريد اإللكتروني للمؤتمر •

اللغة العربية وتشجيع الباحثين على المشاركة باألبحاث والدراسات وأوراق العمل، وحث المهتمين على 

 الحضور والتضامن مع لغتهم العربية.
 

مشاركة اإلعالن عن المؤتمر على مواقعكم وصفحاتكم اإللكترونية وإرساله عبر  نتمنى عليكمكما  •

بريدكم اإللكتروني والمجموعات الخاصة في هواتفكم الجوالة للمختصين والمهتمين والمسؤولين عن 

 .غة العربيةالل

 المواقع الرسمية •

 www.alarabiahconferences.org الجديدموقع المؤتمر  •

 www.alarabiahcouncil.org الجديدموقع المجلس  •

  dep.org-bicwww.araموقع الجمعية الدولية ألقسام العربية  •

  للمختصين والمهتمين باللغة العربية والموسوعة الدولية التحاد الدولي للغة العربيةموقع ا •

www.alarabiahunion.org 
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