
 

 دعوة لجميع طالب وطالبات الدراسات العليا 

 في دول العالم المختلفة أقسام اللغة العربية وآدابها
 

  للغاية عاجل إعــــــــالن
 

أن يوجه الدعوة لطالب وطالبات الدراسات العليا  للغة العربيةالثامن المؤتمر الدولي يسر 
في أقسام اللغة العربية وآدابها للمشاركة بأبحاثهم ومشاريعهم العلمية في المؤتمر الدولي الثامن للغة 

 هـ. 1440شعبان  8 – 5م الموافق 2019إبريل )نيسان(  13– 10 مدةخالل الالعربية المقرر عقده 
يهدف المؤتمر من هذه المشاركة إلى تشجيع الطالب والطالبات وربطهم بالعلماء والباحثين 
والمتخصصين، وتنمية مهاراتهم العلمية والبحثية، وتشجيعهم على النقاش والحوار العلمي، واالطالع 

رهم على على القضايا والموضوعات والتجارب والخبرات في أقسام اللغة العربية المختلفة، وفتح أنظا
آملين من أقسام اللغة العربية المشاركة بفاعلية ونشر الفرص المتاحة للمختصين في اللغة العربية. 

 وفق ما يلي: اإلعالن، وترشيح الطالب والطالبات المميزين للمشاركة بأبحاثهم ومشاريعهم العلمية
 

 أوال: خطوات المشاركة:
 والطالبات وعناوين أبحاثهم ومشروعاتهم.يرشح رئيس القسم بخطاب رسمي الطالب  .1
 نموذج الترشيح. تعبئة .2
 يرشح الطالب والطالبات بعد التأكد من مشاريعهم وأبحاثهم من القسم، وأن تكون مدققة لغويًّا. .3
 يجب أن يرسل المرشح أو المرشحة ملخصاً لمشاركاتهم وفق معايير الملخصات المعتمدة.  .4
 ة بالتذاكر وتكاليف السفر.يتكفل الطالب أو الطالبة الفائز .5
 سوف تحدد الفنادق بعد الموافقة على األعمال المرشحة للمؤتمر.   .6
يجوز لجميع طالب وطالبات الدراسات العليا في أقسام اللغة العربية وآدابها الحضور والمشاركة على  .7

وإن لم حتى حسابهم الخاص والحصول على التخفيضات في الفنادق مع اإلعفاء من رسوم المؤتمر 
يحصلوا على ترشيح من القسم أو يُختارون للمشاركة في المؤتمر ضمن الفائزين بالمشاركة على 

 . كما يمنحون شهادة بالمشاركة والحضور، وتستخرج التأشيرة لهم مجاناً.حساب المؤتمر
 سوف تعقد دورات للطالب والطالبات في مجال البحث العلمي ومنح شهادات للمشاركين.  .8

 

 التي يقدمها المؤتمر للطالب والطالبات: تسهيالتال ثانيًا:
 المشاريع الفائزة.و األبحاث الختيار لجنة خاصةقبل للتحكيم من تخضع األبحاث والمشاريع المقدمة  .1
 يوفر المؤتمر اإلقامة للطالب والطالبات الفائزين بالمشاركة. .2
 استخراج التأشيرات للفائزين وجميع المشاركين. .3
 لطالبات شهادات بالحضور والمشاركة.يمنح الطالب وا .4
 ستعقد ندوات خاصة للطالب والطالبات في المؤتمر. .5
 تنشر أعمال الطالب والطالبات ضمن أعمال المؤتمر.  .6

 

  outlook.com1almajless@ ونسخة إلى  info@alarabiah.org ثالثًا: ترسل المشاركات عبر البريد اإللكتروني 

 كما يلي

 نموذج التسجيل، وصورة من جواز السفر، وملخص المشاركة. •

 خطاب الترشيح من القسم لمن يرغب في المنافسة للحصول على اإلقامة على حساب المؤتمر. •

 على حسابه.الهوية الجامعية لمن يرغب المشاركة  •
 االلتزام بتسليم المشاركة كاملة بحسب الموعد المحدد لألبحاث والدراسات في المؤتمر. •
 م2018منتصف شهر ديسمبر من األقسام آخر موعد لقبول الترشيحات  •
 م.2019نهاية شهر يناير  من المرشحين النهائية آخر موعد لقبول المشاركات •

 

  والمشاركة المؤتمرللمزيد من المعلومات عن 

   أو التواصل عبر البريد اإللكتروني www.alarabiahconference.org يمكن الدخول على موقع المؤتمر 
 

 مع تحيات

 المجلس الدولي للغة العربية
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