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أىداف ادلؤمتر:
 البحث يف وضع تعليم العربية ألبنائها ولغريىم يف ظل ادلعطياتادلعاصرة.
العامة اليت تواجو الطلبة العرب أثناء تعلمهم
 البحث يف ادلشكالت ّاللغة العربية.
اخلاصة اليت تواجو الطلبة الناطقني بغري العربية
 البحث يف ادلشكالت ّلدى تعلمها.
 تقدمي حلول ناجعة للمشكالت واقرتاح أساليب جديدة يف التدريسمن خالل استخدام وسائل االتصال احلديثة والتكنولوجيا.
 التنبيو على دور اإلعالم احلساس يف تعليم العربية.العامية والبحث يف إمكانية تعليمها للناطقني بغري
 تسليط الضوء على ّالعربية والسبيل إىل ذلك.
 دراسة واقع ادلناىج ادلع ّدة لتعليم العربية. -بيان خصائص العربية يف تعليمها للناطقني هبا وبغريىا.
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العامة للمؤمتر:
احملاور ّ
 تقييم ادلناىج ادلع ّدة لتعليم اللغة العربية.ُ
 العاميّة بوصفها لغة الواقع ادلقيس بني ادلنهجيّة واالرجتال.خاصة.
 العربية ألغراض ّ ادلرجعيات الثقافية ودورىا يف تعليم اللغة العربية. دور لغة اإلعالم يف تعليم العربية للناطقني بغريىا. تعليم النحو للناطقني بالعربية وبغريىا وظيفياً. تعليم الصرف للناطقني بالعربية وبغريىا وظيفياً. أساليب تعليم اللغة العربية. احملور اللساين يف تعليم العربية للناطقني بغريىا احملور التجرييب يف تعليم العربية للناطقني بغريىا. خصائص العربية يف تعليمها للناطقني بغريىا. تدريس مهارات االتصال باللغة العربية. دور اللغة الثانية يف التعليم ( اللغة الوسيطة). -أثر تداخل اللغة األم يف تعليم اللغة األجنبية.
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اللجنة التحضريية:
أ.د حممد القضاة رئيس اللجنة التحضريية.
عاماً.
د .حممد الشريدة منسقاً ّ
د .فاطمة العمري مقرر اللجنة التحضريية.
د .مفلح الفايز.
د .مىن العجرمي.
د .نزار قبيالت.
د .كيلي طو.
د .أفنان النجار.
د .ادلثىن العساسفة.
د .إبراىيم الربابعة.
أ .رائد شفيق
أ .حممد العلي.
أ .وفاء اخلطيب.
أ .ختام الوزان.
أ .ىند شاىني.
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اللجنة العلمية
أ.د أمل نصري
د .حممد الشريدة
د .بسمة الدجاين
د .فريال ىديب
د .سهى نعجة
د .مىن حميالن
د .فاطمة العليمات
د .وفاء قطيشات
د .مها العتوم
د .أسامة شهاب
د .حنان عمايرة
د .قتيبة احلباشنة
د .فاطمة العمري
أ .زىري عيسوه

رئيسة اللجنة العلمية.
مقرر اللجنة العلمية.
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اللجنة اإلعالمية
د .بسمة الدجاين
د .فاطمة العمري
د .حممد السعودي
د .نزار قبيالت
د .مسية الشوابكة
د .مسيح إمساعيل
د .أفنان النجار
د .حامد الرواشدة
أ .حممود احلمود
أ .عطاهللا احلجايا
أ .علي العزام
أ .ىالة اخلالدي
أ.خلود طهبوب

مقررة اللجنة اإلعالمية
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سيعقد ادلؤمتر يف مركز اللغات  /اجلامعة األردنية.
على امتداد ثالثة أيام من شهر أيار 2014/4/24-22
 رسوم ادلؤمتر  300دوالر أمريكي للمشاركني من خارج األردن رسوم ادلؤمتر  50دوالر أمريكي للمشاركني من داخل األردن. يُغطي ادلؤمتر نفقات اإلقامة والطعام والشراب والنقل للمشاركني.تواريح مهمة:
آخر موعد إلرسال ملخص البحث 4201/1/15
يتم إعالم ادلشاركني بقبول مشاركاهتم يف موعد أقصاه 2014/1/20
آخر موعد إلرسال األحباث 2014/2/25
تعليمات كتابة األحباث:
 يكتب البحث خبط  simplipied Arabicخبط  14للبحثعلى أن تكتب العناوين خبط  16غامق.
 يرتك مسافة ونصف بني كل سطر والذي يليو. يكون توثيق اذلوامش يف آخر البحث. تلحق البحث قائمة بادلصادر وادلراجع الواردة بالفعل يف منت البحث. على أن ال تتجاوز عدد صفحات البحث  25صفحة عدا ادلالحق إنوجدت.
 تقبل األحباث باللغتني العربية واإلجنليزية.7

تكون مجيع ادلراسالت باسم رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر على الربيداإللكرتوينansaqconf@yahoo.com :
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