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 وتحديات العصرالواقع مؤتمر اللغة العربية 

 2019. 11. 24-22 يف جامعة ماردين آرتقلو
 رئيس جامعة ماردين آرتقلو هأحمد أغيرأقجدكتور رعاية البروفيسور ب

 التعاون مع وب 
  مو العل احرتاممجعية 

 والنادي األديب لألكادمييني األجانب

 أهداف المؤتمر
  اليت مترُّ هبا اللُّغة العربيَّة وتعليمية العربية.استشراف معامل التَّحديات 
 .إبراز أثر اجلهود العلميَّة يف خدمة اللُّغة العربيَّة 
  تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها النهوض بفعاليات 
 . دراسة مشروعات تطوير مناهج العربيَّة 
 .اإلفادة من التَّقنيات احلديثة يف خدمة العربيَّة 
  اوإعالمي   االتَّجارب النَّاجحة يف خدمة اللغة العربية علمي  عرض . 

 محاور المؤتمر
 واآلفاق. : الواقع والتحدياتهاغري لناطقني بتعليم اللغة ل  .１
 واآلفاق. الواقع والتحديات: التقانة وتعليم اللغة  .２
 واآلفاق. الواقع والتحديات: الدراسات النحوية والصرفية  .３
 واآلفاق. الواقع والتحديات: والفنون األدبيةالعربية البالغة التداولية و  .４
 واآلفاق. الواقع والتحديات: النظرية والتطبيقيةاللسانيات  .５
 واآلفاق. الواقع والتحديات: واهلوية اإلعالم واللغة العربية .６
 واآلفاق. الواقع والتحديات: التخطيط اللغوي .７
 واآلفاق. الواقع والتحدياتالنقد األديب والدراسات اجلمالية:  .８
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 :الشروط العامة للبحوث

 .أن يتصف البحث باجلدة .１
 .أن يكون البحث ذا صلة بأحد حماور املؤمتر .２
 يُرَسُل امللّخص وُتضبط فيه إشكالّية البحث وأهّم حماوره مع تعريف موجز بصاحبه. .３
 .أن يكون البحث ملتزما بشروط البحث العلمي شكال ومضمونا .４

 تواريخ مهمة 
  2019. 10. 15يف أجل أقصاه يوم  امللخصاتآخر موعد إلرسال  .１
 2019 .10. 25تُرسل اللجنة العلمّية دعوة إىل َمن تُقبل مشاركاهتم يف أجل أقصاه يوم  .２

 2019 .11. 15يُرسل النّص النهائّي بعد املوافقة يف أجل أقصاه  .３

 لغات المؤتمر:

 تقبل املشاركات باللغات: العربية والرتكية.

 المشاركون والحضور
  .القيادات يف التعليم العايل 
  .عمداء ووكالء الكليات اإلنسانية 
  رؤساء أقسام اللغة العربية 
   يةيئة التدريساهلأعضاء. 
   معاهد تعليم اللغة العربية.مديرو 
  املدارس. املعلمون واملشرفون ومديرو 
  .طالب الدراسات العليا 
   ن.واملهتمو  نالباحثو 

 :رسوم المؤتمر

 .دوالر 250بورقة حبثية من خارج تركيا للمشاركني  .１
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  دوالر. 200للراغبني باملشاركة من دون ورقة حبثية )حضور فقط( من خارج تركيا  .２
 تغطي هذه الرسوم للمشاركني من خارج تركيا: 

  اإلعاشة.مع جنوم،  4اإلقامة ثالث ليال يف فندق مصنف 
  أيام املؤمتر. الفندق إىل املؤمتر وبالعكس طيلةاملطار إىل التنقل من 

 دوالر. 60و ما شابه(  أاملشاركة عن بعد )عرب سكايب  .３
 .لرية تركية 250للمشاركني بورقة حبثية من داخل تركيا  .４

 :مؤتمرعامة للخدمات الال

  .حتكيم حبوث املؤمتر .１
 .رحقيبة املؤمت .２
  وجبة الغداء طيلة أيام املؤمتر. .３
 شهادة احلضور واملشاركة. .４
 جولة سياحية. .５
 .إلكرتونيا املؤمترأعمال كتاب  .６

ياب   ايتحمل المشارك نفقات السفر ذهاب    .اوا 

. 11. 24إلى  22ب جامعة ماردين آرتقلو بتاريخ في رحامكان انعقاد المؤتمر: 
2019 

 التالي: يميلاإلعبر للغة العربية لمشاركة وطلبات االملخصات  رسلت 

mardinkonferans@gmail.com 

  905398934835+         لالستعالم باللغة العربية عن طريق الواتس اب رقم:و

 اإليميل التالي:لمشاركة للغة التركية عبر وطلبات ا

mardinkonferansturk@gmail.com 

 905053257644+    عن طريق الواتس اب رقم:لالستعالم باللغة التركية و

mailto:mardinkonferans@gmail.com
mailto:mardinkonferansturk@gmail.com
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 اللجنة التحضيرية:

 اللجنة التنظيمية:

 

 البلد الجامعة الدكتور 

 األستاذ الدكتور أحمد أغيرأقجه )رئيسا(
 تركيا رئيس جامعة ماردين آرتقلو

 األستاذ المشارك الدكتور سامي باصكن
 تركيا جامعة غازي عثمان باشا

 األستاذ المساعد الدكتور أسعد الاليق 
 تركيا جامعة غازي عثمان باشا

 األستاذ المساعد الدكتور عبدالحليم عبدهللا   
 تركيا جامعة ماردين آرتقلو 

 البلد الجامعة الدكتور

 األستاذ الدكتور أحمد أغيرأقجه )رئيسا(
 تركيا رئيس جامعة ماردين آرتقلو

 )نائبا( األستاذ المشارك الدكتور ويسي أُنوردي
 تركيا جامعة ماردين آرتقلو

 قطر جامعة قطر األستاذ الدكتور  حسن الخطاف

 األستاذ المشارك الدكتور إبراهيم الديبو 
 تركيا جامعة ماردين آرتقلو

 األستاذة المشاركة الدكتورة فاطمة بارجكاني
 إيران الخوارزمي جامعة 

 أيمن الدوري األستاذ المساعد الدكتور
 تركيا ماردين آرتقلوجامعة 

 حسين حسن أسود  كتور محاضرد
 قطر قطرجامعة 

 شيخو  األستاذ المساعد رشيد
 تركيا جامعة ماردين آرتقلو

 األستاذ المساعد الدكتور محمد حسن المرشدي
 مصر متفّرغ

 األستاذ المساعد الدكتور محمود نجيب 
 ليبيا جامعة  سرت

 الرشيداألستاذ المساعد الدكتور مهنا 
 تركيا جامعة ماردين آرتقلو

 الدكتورة نضيرة بن زايد 
 الجزائر سكيكدة   1955اوت  20جامعة 

 علي بوكريطة  د. 
 الجزائر جامعة الجياللي بونعامة

 محمود شوشمدرس محاضر 
 تركيا جامعة ماردين آرتقلو
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 اللجنة العلمية

 البلد الجامعة الدكتور

 أغيرأقجه )رئيسا(األستاذ الدكتور أحمد 
 تركيا رئيس جامعة ماردين آرتقلو

 األستاذ الدكتور آدم يرنده  
 تركيا  استنبول جامعة 

 األستاذ الدكتور أحمد ويس 
 البحرين جامعة   البحرين 

 األستاذ الدكتور رمضان ديمير 
 تركيا جامعة جاناكالي

 األستاذ الدكتور سعد الدين المصطفى
 السعودية جامعة طيبة

 األستاذ الدكتور فاروق جيفتشي 

جامعة كهرمان مرعش  جامعة  

 سوتشو إمام
 تركيا

 األستاذة الدكتورة فاطمة الحسيني
 المغرب مركز تكوين مفتشي التعليم

 األستاذ الدكتور  محمد القاسمي
 المغرب جامعة سيدي محمد بن عبدهللا

 األستاذ الدكتور  محسن علي حسين البوهالل
 العراق البصرةجامعة 

 األستاذ الدكتور محمد تاسا
 تركيا جامعة نجم الدين اربكان

 األستاذ الدكتور موسى ألب
 تركيا وكوروفاتشجامعة 

 األستاذ الدكتور مصطفى قايا
 تركيا جامعة اتاتورك

 األستاذ الدكتور نصرالدين بوليلي 
 تركيا جامعة بينغول

 األستاذ الدكتور يعقوب جوليك 
 تركيا يلدرم بايزيدجامعة 

 األستاذ الدكتور يوسف دوغان
 تركيا جامعة  الجمهورية

 األستاذ الدكتور محمد منذر عياشي 
 البحرين جامعة البحرين

 األستاذ المشارك / الدكتور أحمد نتوف 
 قطر جامعة قطر

 األستاذ المشارك الدكتور  جمال عبد هللا أيدن 
 تركيا جامعة اسطنبول
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  المشارك الدكتورة فاطمة بارجكانياألستاذ 
 إيران الخوارزميجامعة 

 الدكتور مراد العبدهللااألستاذ المشارك 
 العراق جامعة البصرة

 إبراهيم الشبلياألستاذ المساعد الدكتور 
 تركيا جامعة ماردين آرتقلو

 أحمد تكيناألستاذ المساعد الدكتور 
 تركيا جامعة ماردين آرتقلو

 خليل أقتجاياألستاذ المساعد الدكتور 
 تركيا جامعة ماردين آرتقلو

 خالد العدوانياألستاذ المساعد الدكتور 
 تركيا جامعة ماردين آرتقلو

 سامر الكاطعاألستاذ المساعد الدكتور 
 تركيا جامعة ماردين آرتقلو

 عامر الجراحاألستاذ المساعد الدكتور 
 تركيا جامعة ماردين آرتقلو

 األستاذ المساعد الدكتور عبدالحليم عبدهللا
 تركيا جامعة ماردين آرتقلو

 األستاذ المساعد الدكتور محمد حسن المرشدي
 مصر متفّرغ

 األستاذ المساعد الدكتور محمود نجيب 
 ليبيا جامعة  سرت

 األستاذ المساعد الدكتور مهنا الرشيد
 تركيا جامعة ماردين آرتقلو

 الدكتورة دنيا باقل 
 الجزائر جامعة ابن خلدون

 الدكتورة سعاد قصار 
 الجزائر جامعة الطاهري  محمد

 الدكتور سمير الحاج 
 فلسطين المحتلة كلية اورنيم 

 الدكتور مصطفى أحمد قنبر 
 قطر كلية المجتمع قطر

 الدكتورة نضيرة بن زايد دكتورة 
 الجزائر سكيكدة   1955اوت  20جامعة 


