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دعوة عامة

�إح�صاء�ت ومعلومات حتى 15 �أبريل 2019

ملخ�ص جدول �أعمال �ملوؤمتر �لدويل �لثامن للغة �لعربية
11-13 اأبريل 2019 امل�افق 6-8 �شعبان 1440 ه�

القاعة الفندق ال�قت املدعَ�ون الفعاليات الفرتة الي�م والتاريخ
جميع القاعات الب�ستان 12:30 – 8:00 اجلميع ندوات

ال�سباحية

اخلمي�س
11 اأبريل 2019
6 �شعبان 1440

و�سل 1 املريديان 12:00 – 9:00 عمداء الكليات  اجتماع عمداء كليات الآداب )1(

الرا�سدية اأ+ب+ج الب�ستان 14:00 – 12:30 اجلميع حفل جائزة حممد بن را�سد للغة العربية 
وافتتاح امل�ؤمتر الدويل الثامن للغة العربية

امل�سائية

الرا�سدية اأ+ب+ج الب�ستان 16:30 – 15:00 اجلميع
اجلل�سة الأوىل 

دور املنظمات والهيئات العربية والدولية يف خدمة 
العربية

و�سل 1 + 2 املريديان 17:30 – 16:30 روؤ�ساء الأق�سام  اجتماع اللجان -  جمعية روؤ�ساء اأق�سام اللغة العربية

جميع القاعات الب�ستان 19:00 – 17:00 اجلميع ندوات

الرا�سدية اأ+ب+ج الب�ستان 19:00 – 17:00 اأع�ساء املجل�س اجتماع اجلمعية العم�مية وجمل�س الإدارة 

امل�سبح الب�ستان 21:30 – 19:00 اجلميع حفل ا�ستقبال

و�سل 3 املريديان 12:00 – 9:00 عمداء الكليات اجتماع عمداء كليات الآداب )2(
و�سل 1 + 2ال�سباحية املريديان 12:00 – 9:00 روؤ�ساء الأق�سام اجتماع روؤ�ساء اأق�سام اللغة العربية )1(

اجلمعة
12 اأبريل 2019
7 �شعبان 1440

جميع القاعات الب�ستان 12:30 – 9:00 اجلميع ندوات

الرا�سدية اأ الب�ستان 1:00 – 12:45 اجلميع �سالة اجلمعة

امل�سائية

الرا�سدية اأ+ب+ج الب�ستان
15:30 – 14:00 اجلميع اجلل�سة الثانية 

جه�د اجل�ائز العربية يف خدمة اللغة العربية

جميع القاعات الب�ستان 19:00 – 15:30 اجلميع ندوات

و�سل 1 + 2 املريديان 19:30 – 16:30 روؤ�ساء الأق�سام اجتماع روؤ�ساء اأق�سام اللغة العربية )2(
الرا�سدية ب+ج الب�ستان 21:00 – 19:00 اجلميع فعاليات عامة

و�سل 1 + 2 املريديان 12:00 – 9:00 روؤ�ساء الأق�سام اجتماع روؤ�ساء اأق�سام اللغة العربية )3(
ال�سباحية

ال�شبت
13 اأبريل 2019
8 �شعبان 1440

جميع القاعات الب�ستان 12:30 – 9:00 اجلميع ندوات

الفار�س الب�ستان 15:00 – 14:00 اأمناء امل�ؤ�س�سات اجتماع م�ؤ�س�سات احتاد اجلامعات العربية

امل�سائية

جميع القاعات الب�ستان 16:00 – 14:00 اجلميع ندوات

الرا�سدية ب+ج الب�ستان 17:30 – 16:30 اجلميع اجلل�سة الثالثة 
اأق�سام اللغة العربية والتطلعات امل�ستقبلية

الرا�سدية ب+ج الب�ستان 18:30 – 17:30 اجلميع اجلل�سة اخلتامية تكرمي اجلهات الداعمة – تكرمي 
الأبحاث املميزة – البيان اخلتامي

با�سم �ساحبة اجلاللة اللغة العربية ت�سرنا دع�تكم اإىل:
• ح�س�ر حفل ت�سليم جائزة حممد بن را�سد للّغة العربية وافتتاح امل�ؤمتر الدويل الثامن للغة العربية، ي�م اخلمي�س 11 اأبريل 2019 امل�افق 6 	

�سعبان 1440 هـ. عند ال�ساعة 12:30 )قاعة الرا�سدية – فندق رو�سة الب�ستان(.
• ح�س�ر حفل ال�ستقبال املقرر عند ال�ساعة 19:30 م�ساًء من ي�م اخلمي�س 11 اأبريل 2019 امل�افق 6 �سعبان 1440 هـ. على امل�سبح بفندق 	

رو�سة الب�ستان.
• ح�س�ر اجل�سل�سات الرئي�سية ي�ميًا بعد فرتة الغداء يف قاعة الرا�سدية.	
• ح�س�ر الندوات ح�سب جدول اأعمال امل�ؤمتر.	
• الطالع على معر�س العربية الثاين املرافق للم�ؤمتر.	
• ح�س�ر اجلل�سة اخلتامية وامل�ساركة يف مرا�سيم تكرمي الأبحاث املميزة املقدمة يف امل�ؤمتر وتكرمي اجلهات الداعمة، وتالوة البيان اخلتامي، 	

ي�م ال�سبت 13 اأبريل 2019 امل�افق 8 �سعبان 1440 هـ. عند ال�ساعة 16:00 ع�سرًا.

اإن م�ساركتكم ومثابرتكم على احل�س�ر وحر�سكم على اإجناح اأعمال امل�ؤمتر وفعالياته املرافقة، حمل التقدير والهتمام والحرتام. وهي دافعنا 
الرئي�س على العطاء وال�ستمرار يف عقد هذا اللقاء الدويل يف خدمة لغتكم رمز ت�سامنكم وتعاونكم وه�يتكم ووحدتكم وت�ا�سلكم.

679 عدد الأبحاث 149 )مبعدل 5 متحدثني يف الندوة( عدد الندوات

3 عدد اجلل�شات 4 عدد الدورات

1290 امل�شجل�ن 771 عدد املتحدثني

10 عدد الأبحاث املكرمة 81 عدد العمداء

25 العار�ش�ن يف امل�ؤمتر 94 عدد روؤ�شاء الأق�شام

• 	 www.alarabiahconferences.org )جميع معل�مات امل�ؤمتر مت�فرة عرب م�قع امل�ؤمتر )اجلديد 
)عناوين الندوات – اأ�سماء الباحثني - عناوين الأبحاث – روؤ�ساء الندوات(حتت عن�ان جدول اأعمال امل�ؤمتر 

• الت�سجيل م�ستمر يف امل�ؤمتر حتى 1 اأبريل عرب امل�قع الإلكرتوين. 	
• يتم الت�سجيل يف مقر امل�ؤمتر ي�م 10 اأبريل 2019 امل�افق 5 �سعبان 1440هـ. يف فندق رو�سة الب�ستان - طريق املطار - دبي - الإمارات العربية 	

املتحدة.
• 	info@alarabiah.org  -   almajless1@outlook.com :للت�ا�سل عرب الربيد الإلكرتوين


