مركز اللغات
المؤتمر الدولً األول لتعلٌم العربٌة

"األنساق اللغوٌة والسٌاقات الثقافٌة فً تعلٌم اللغة العربٌة"

2014/4/24-23-22
الثالثاء -الخمٌس

أهداف المؤتمر:
-

البحث فً وضع تعلٌم العربٌة ألبنائها ولغٌرهم فً ظل المعطٌات المعاصرة.

-

البحث فً المشكالت العا ّمة التً تواجه الطلبة العرب أثناء تعلمهم اللغة العربٌة.

-

صة التً تواجه الطلبة الناطقٌن بغٌر العربٌة لدى تعلمها.
البحث فً المشكالت الخا ّ

 تقدٌم حلول ناجعة للمشكالت واقتراح أسالٌب جدٌدة فً التدرٌس من خالل استخداموسائل االتصال الحدٌثة والتكنولوجٌا.
-

التنبٌه على دور اإلعالم الحساس فً تعلٌم العربٌة.

 تسلٌط الضوء على العا ّمٌة والبحث فً إمكانٌة تعلٌمها للناطقٌن بغٌر العربٌة والسبٌلإلى ذلك.
-

دراسة واقع المناهج المعد ّة لتعلٌم العربٌة.

-

بٌان خصائص العربٌة فً تعلٌمها للناطقٌن بها وبغٌرها.

المحاور العا ّمة للمؤتمر:
-

تقٌٌم المناهج ال ُمعد ّة لتعلٌم اللغة العربٌة.

-

العامٌّة بوصفها لغة الواقع المقٌس بٌن المنهجٌّة واالرتجال.

-

صة .
العربٌة ألغراض خا ّ

-

المرجعٌات الثقافٌة ودورها فً تعلٌم اللغة العربٌة.

-

دور لغة اإلعالم فً تعلٌم العربٌة للناطقٌن بغٌرها.

-

تعلٌم النحو للناطقٌن بالعربٌة وبغٌرها وظٌفٌا ًا.

-

تعلٌم الصرف للناطقٌن بالعربٌة وبغٌرها وظٌفٌا ًا.

-

أسالٌب تعلٌم اللغة العربٌة.

-

المحور اللسانً فً تعلٌم العربٌة للناطقٌن بغٌرها

-

المحور التجرٌبً فً تعلٌم العربٌة للناطقٌن بغٌرها.

-

خصائص العربٌة فً تعلٌمها للناطقٌن بغٌرها.

-

تدرٌس مهارات االتصال باللغة العربٌة.

-

دور اللغة الثانٌة فً التعلٌم ( اللغة الوسٌطة).

-

أثر تداخل اللغة األم فً تعلٌم اللغة األجنبٌة.

اللجنة التحضٌرٌة:
أ.د دمحم القضاة

رئٌس اللجنة التحضٌرٌة.

د .دمحم الشرٌدة

منسقا ًا عا ّما ًا.

د .فاطمة العمري
د .قتٌبة الحباشنة.
د .مفلح الفاٌز.
د .منى العجرمً.
د .نزار قبٌالت.
د .كٌلً طه.

مقرر اللجنة التحضٌرٌة.

د .أفنان النجار.
د .المثنى العساسفة.
د .إبراهٌم الربابعة.
أ .رائد شفٌق
أ .دمحم العلً.
أ .وفاء الخطٌب.
أ .ختام الوزان.
أ .هند شاهٌن.
أ .عطا هللا الحجاٌا

اللجنة العلمٌة
أ.د أمل نصٌر
د .دمحم الشرٌدة
د .بسمة الدجانً
د .فلاير هدٌب
د .سهى نعجة
د .منى محٌالن
د .فاطمة العلٌمات
د .وفاء قطٌشات
د .مها العتوم
د .أسامة شهاب
د .حنان عماٌرة
د .قتٌبة الحباشنة

رئٌسة اللجنة العلمٌة.
مقرر اللجنة العلمٌة.

د .فاطمة العمري
أ .زهٌر عٌسوه

اللجنة اإلعالمٌة:
د .بسمة الدجانً

مقررة اللجنة اإلعالمٌة

د .فاطمة العمري
د .دمحم السعودي
د .نزار قبٌالت
د .سمٌة الشوابكة
د .سمٌح إسماعٌل
د .أفنان النجار
د .حامد الرواشدة
أ .محمود الحمود
أ .عطاهللا الحجاٌا
أ .علً العزام
أ .هالة الخالدي
أ.خلود طهبوب

سٌعقد المؤتمر فً مركز اللغات  /الجامعة األردنٌة.
على امتداد ثالثة أٌام من شهر نٌسان 2014/4/24-22
-

رسوم المؤتمر  300دوالر أمرٌكً للمشاركٌن من خارج األردن

-

رسوم المؤتمر  50دوالر أمرٌكً للمشاركٌن من داخل األردن.

-

ٌُغطً المؤتمر نفقات اإلقامة والطعام والشراب والنقل للمشاركٌن.

توارٌح مهمة:
آخر موعد إلرسال ملخص البحث 201/1/15
ٌتم إعالم المشاركٌن بقبول مشاركاتهم فً موعد أقصاه 2014/1/20
آخر موعد إلرسال األبحاث 2014/2/25

تعلٌمات كتابة األبحاث:
 ٌكون ملخص البحث فً حدود  400كلمة. ٌكتب البحث بخط  simplified Arabicبخط  14للبحث على أن تكتب العناوٌن بخط 16غامق.
 ٌترك مسافة ونصف بٌن كل سطر والذي ٌلٌه. ٌكون توثٌق الهوامش فً آخر البحث. تلحق البحث قائمة بالمصادر والمراجع الواردة بالفعل فً متن البحث. على أن ال تتجاوز عدد صفحات البحث  25صفحة عدا المالحق إن وجدت. تقبل األبحاث باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة. تكون جمٌع المراسالت باسم رئٌس اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر على البرٌد اإللكترونً:ansaqconf@yahoo.com

