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ديباجة المؤتمر

المؤتمر العلمي الدولي الخامس للعلوم اللغوية واألدبية

اللغة وعاٌء عبّر من خالله الفكر اإلنساني عن العالقة التي

تربط ذاته بالعالم المحيط به، فلم تكن اللغة أداة لحفظ

التجارب االجتماعية والفكرية والدينية والتربوية

واالقتصادية وكل النشاطات البشرية المتنوعة فحسب

 .
ً
 وفكريا

ً
بل كانت قوة دافعة لبناء الخبرة اإلنسانية تاريخيا

 

وال شك أّن اللغة قد تطّورت بتطّور اإلنسان في كل

المراحل التاريخية التي مر� بها، فلم يقتصر األمر على

توّسع موضوعاتها وتنوعها من أدٍب وشعرٍ ونثرٍ إلى جنب

علوم النقد قديمها وحديثها، بل تطو�رت عالقة اللغة

بالعلوم اإلنسانية والتطبيقية في كل ميادين المعرفة

اإلنسانية، ك�عالقة اللغة بعلم النفس واالجتماع

والفلسفة والتاريخ وغيرها، ولقد ساعدت تحّوالت القرن

العشرين السيما فلسفات ما بعد الحداثة، مثل البنيوية

دت مناهج نقدية متعددة، إضافة
ّ
والتفكيكية التي ول

إلى القفزة النوعية في مناهج العلوم اإلنسانية.

وبعد النجاح الكبير والسمعة الطيبة التي حققها هذا

 جامعة إغدير
ْ

المؤتمر بنسخه(1,2,34) انطلقت

الحكومية التركية (Igdir University) بالتعاون مع

أكاديمية ريمار (Rimar Academy) لتنظيم المؤتمر

 العلمي الدولي الخامس للعلوم اللغوية واألدبية،

بنظامي الحضور في مدينة إسطنبول، واألونالين عبر

برنامج الزووم، أيام 21-22-23/ يوليو-تموز/2022م.

وتدعو إدارة المؤتمر جميع المهتمين من باحثين

وأكاديمين، وأساتذة جامعيين، وعلماء، وكل المهتمين

بحقل اللغة أو الدراسات اإلنسانية للمشاركة في هذا

 في موضوع الدراسات
ً
 معرفيا

ً
المؤتمر ليكون رصيدا

اللغوية واألدبية، وهذا ال يتحقق إال في إطار عالقة

تشابكية تفاعلية يقودها عقل الفريق البحثي.

رؤية المؤتمر

      يسعى مؤتمر العلوم اللغوية واألدبية تحت شعار اللغة

بيت الوجود الذي تقيمه جامعة إغدير الحكومية التركية

بالتعاون مع أكاديمية ريمار التركية إلى أن يكوَن منصة

علمية خاصة بالباحثين في العلوم اللغوية واألدبية، من خالل

بناء عالقة تشابكية تفاعلية بين الباحثين في هذا الميدان

الواسع.

نشر أبحاث المؤتمر ومخرجاته في مجلة علمية محكمة
ُ
   وست

ذات تصنيف دولي، وهذا يساعد على تبادل األفكار بين

ق بدور العلوم
ّ
الباحثين للوصول إلى معارف علمية تتعل

اللغوية واألدبية في صناعة اإلنسان ومستقبله.

أهداف المؤتمر

 تكوين منصة علمية خاصة بالدراسات اللغوية واألدبية تعمل

على بناء عالقات تشابكية تفاعلية بين الباحثين في هذا

المجال. 

محاولة الوصول إلى قراءات جديدة للموضوعات اللغوية

واألدبية الكالسيكية.

محاولة الكشف عن تطبيقات جديدة للمناهج النقدية

المعاصرة.  

تطوير الطرائق المعاصرة في مجال تعليم اللغة للناطقين

بغيرها من خالل الرجوع إلى مصادر اللغة القديمة. 

مناقشة مشكالت أشكال التحقيب التاريخي للعلوم اللغوية

واألدبية (العصر الجاهلي، واإلسالمي واألموي والعباسي

وغيرها).  

إيضاح المشكالت التي تواجه علم تحقيق المخطوطات،

وإبراز دورها في التعرّف على تراثنا اإلسالمي العريق. 

اب والعلماء والمختصين الذين أضافوا
ّ
التعريف بالكت

مفاهيم جديدة ومبدعة في مجال الدراسات األدبية اللغوية أو

المناهج الخاصة التي يتميزون بها.



محاورالمؤتمر

الدراسات األدبية

- الرواية بين األصالة والحداثة.

- تاريخ األدب.

- األدب في العصر الوسيط.

- أدب الرحالت.

- مدارس النقد األدبي.

- الكتابة األدبية وقضايا المجتمع.

- األدب العربي واآلداب األخرى. 

- إرهاصات التجديد في النقد األدبي الحديث. 

- النصوص المسرحية وأنواعها. 

- النصوص القصصيّة وأنواعها.

اللسانيات والمناهج النقدية

- التصورات اللسانية والمناهج.

- اللسانيات النصيّة.

- اللسانيات والتراث.

- اللسانيات األدبية والنقدية.

- الدراسات اللسانية التطبيقيّة والتعليمية.

- جهود العرب في اللسانيات.

- محاوالت تطوير النحو والقواعد اللغوية. 

- المنهج البنيوي.

- المنهج التفكيكي. 

- المنهج الثقافي.

البالغة

- البالغة واألسلوب.

- المصطلح البالغي.

- البالغة بين الجمود والتطّور.

- البالغة واإلعجاز البياني.

- تاريخ البالغة.

النحو

- الدراسات النحوية.

- اإلشكاليات النحوية بين القديم والحديث.

- النحو وأثره في اللغات األخرى.

- المصطلح النحوي.

- المدارس النحوية.

- تاريخ النحو.

- دعاوى التيسير النحوي بين القبول

والرفض.

- اللهجات.

المعجم والداللة
- المعجم ودوره في استنباط القواعد اللغوية.

- المعجم والداللة االجتماعية.

- المعجم والمصطلح اللغوي.

- المعجم والتعريب.

- تنمية اللغة من خالل المعجمات.

- كتب التراث اللغوي.

الصوت

- المصطلح الصوتي وإشكاليته.

- الصوت بين الدراسات الكالسيكية والحداثة.

- الدرس الصوتي (منهجه، أدواته، العناية به).

- الصوت في الدرس الحديث.

الصرف

- الصرف بين التيسير والتعقيد.

- جذور الصرف التاريخية.

- المصطلح الصرفي وإشكاليته.

- الصرف بين الدراسات الكالسيكية والحداثة.

 

اللغة والعلوم اإلنسانية األخرى

- اللغة والدراسات التاريخية.

- اللغة وعالقتها بعلم االجتماع. 

- اللغة ومرجعياتها الفلسفية. 

- اللغة والعلوم التربوية.

- اللغة وارتباطها بالدراسات النفسية الحديثة.

 

اللغة والتكنولوجيا

- اللغة والتكنولوجيا المستجدة. 

- حوسبة اللغة. 

- الموارد اللغوية الحاسوبية.

- األنظمة والمعايير لتعليم اللغة عن بعد.
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محاورالمؤتمر

اللغة والترجمة
- الترجمة األدبية. 

- تحديات الترجمة. 

- الترجمة والتكنولوجيا. 

- الترجمة الفورية. 

- الترجمة الدينية. 

- ترجمة العلوم اإلنسانية. 

- ترجمة العلوم الطبيعية. 

- فن الترجمة.

- الترجمة اإلعالنية واإلعالمية. 

- الترجمة ووسائل التواصل االجتماعي.

 

محور المخطوطات وتحقيق
النصوص
- مدارس التحقيق ومناهجها.

- فهرسة المخطوطات والمكتبات ورقمنتها.

- الدراسات النقدية للمخطوطات.

- مناهج التحقيق بين التنظير والتطبيق. 

- تجارب المحققين التطبيقية في إثراء 

الفكر والوعي المستقبلي.

- المخطوطات وحفظ الهوية العربية واإلسالمية.

- جغرافية المكتبات والمخطوطات.

قة.
ّ

- تقديم األعمال المحق

- التحقيق والدراسات العليا بين الواقع والمأمول.

 

اللغة والعلوم اإلسالمية

- اللغة وعلم التفسير. 

- اللغة وعلم الفقه.

- اللغة وعلم القراءات. 

- اللغة وعلم الحديث.

- اللغة وعلم الكالم. 

- اللغة والتصّوف. 

- اللغة والفلسفة اإلسالمية.

 

تعليم اللغة للناطقين بغيرها
- التكنولوجيا في تعليم اللغة للناطقين بغيرها. 

- نظريات تدريس اللغة للناطقين بغيرها. 

- إستراتيجيات تدريس اللغة للناطقين بغيرها. 

- المعجم الذهني وتعليم اللغة للناطقين بغيرها. 

- الدراسات الحديثة في تعليم اللغة للناطقين

بغيرها. 

- تمكين معلمي اللغة الثانية. 

- مناهج تعليم اللغة للناطقين بغيرها.

 (عن بعد).
ً
- تعليم اللغة الثانية افتراضيا

اللغة والخطاب
- الخطاب الديني.

- الخطاب البالغي.

- الخطاب اإلعالمي.

- الخطاب السياسي.

- الخطاب المجتمعي.

أعالم اللغة

- تراجمهم.

- مناهجهم. 

- آثارهم. 

- موضوعاتهم.
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· أْن يكون العنوان ضمن حقل الدراسات اللغوية

واألدبية وما يتصل بها.

· أْن يكون وفق المعايير العلمية المتعارف

عليها.

ا يقل عن 200 كلمة، وال يزيد على 300 كلمة.
ّ
· أل

· أْن يكتب العنوان أعلى الملخص بشكل

واضح.

· أْن يتم تدوين اسم الباحث أو الباحثين أعلى

الملخص مع مكان العمل واسم الدولة.

· أْن تتم كتابة معلومات التواصل: اإليميل ورقم

الهاتف (رقم الواتس أب إن وجد)

· توضع صورة شخصية حديثة للباحث أو الباحثين

أعلى الصفحة.

· سيرة علمية مختصرة للباحث مكتوبة أسفل

ملخص البحث.

 ترسل ملخصات األبحاث على اإليميل التالي:  

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

- أْن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة،

ولم يسبق نشرها، ولم ترسل للنشر في جهة

أخرى.

- أْن تتضّمن الصفحة األولى العنوان

الكامل للبحث، واسم الباحث، ورتبته

العلمية، ومؤسسة االنتساب، باللغتين

العربية واإلنكليزية، والبريد  االلكتروني.

- تقديم ملخص للبحث بلغتين: العربية

واالنجليزية.

 وعشرين
ً
ا يتجاوز حجم البحث خمسا

ّ
- أل

صفحة (25) صفحة، بما في ذلك قائمة

المصادر والمراجع والجداول والرسومات

ا يقل عن عن ثماني صفحات
ّ
واألشكال، وأل

،Microsoft word (8) بملف وورد

هامش الصفحة (2سم من جميع

الجهات)، والمسافة بين السطور 0.1.

Simplified) 14 :نوع الخط بالعربية قياس -

Arabic)، والعنوان الرئيس مقاس 20

سميك(Gras) والعناوين الفرعية مقاس

(Gras) 16 سميك

Times) 12 :نوع الخط بالالتيني قياس -

New Roman)، والعنوان الرئيس 14 بحجم

(Majuscule) كبير

 اعتماد نظام APA- 7  في الكتابة و التوثيق

و االقتباسات.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

ضوابط المشاركة في المؤتمر

     تستقبل الهيئة العلمية للمؤتمر ملخصات

األبحاث التي تتميز بمعالجات بحثية جديدة

 ونتائج بحثية مضافة في
ً
لموضوعاتها أو تقد�م قيما

حقل الدراسات اللغوية واألدبية ومناهجها النقدية

القديمة والمعاصرة.
    ُيرسل ملخص البحث ال يقل عن 200 كلمة،

ويستعرض الملخص أهمية البحث وأهدافه

 بالبحث وفق الميزات
ً
 تعريفيا

ً
واإلشكالية ومخططا

التالية:

 بعد انعقاد المؤتمر لنشره
ً
يرسل البحث كامال

في مجلة علمية دولية محكمة ذات تأثير

امباكت فاكتور دولي ضمن الشروط التالية:

(https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf)

 rimar.lisan@gmail.com
    تقوم اللجنة العلمية بمراجعة ملخصات

علم أصحاب
ُ
البحوث أّول وصولها إليها، وت

الملخصات المقبولة بذلك وتدعوهم إلنجاز

بحوثهم للمشاركة في المؤتمر.

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf


  

  

  

  

  

  

العربية

اإلنجليزية

التركية

الفرنسية

لغات المؤتمر

مواعيد مهمة

مالحظات

تقبل المداخالت الفردية والثنائية فقط.

قيّم بحسب اآلتي: األصالة، والعمق، ومدى
ُ
تخضع كل األبحاث الواردة للتحكيم العلمي السري، وت

إسهامها في البحث العلمي، وسالمة العرض واللغة.

يتم إخبار الباحثين باستقبال أبحاثهم حين وصولها (رسالة آلية) عن طريق بريدهم اإللكتروني.

يتم إعالمهم بمدى تقّدم عملية التحكيم، مع ضرورة إجراء التعديالت الالزمة إن استدعى األمر ذلك.

المؤتمر العلمي الدولي الخامس للعلوم اللغوية واألدبية

25 مارس / أذار 2022بدء استقبال الملخصات

16 يوليو/ تموز 2022انتهاء استقبال الملخصات

19 يوليو/ تموز 2022اإلعالن عن البرنامج العلمي للمؤتمر

21-22-23 يوليو/ تموز 2022أيام المؤتمر

29 يوليو/ تموز 2022بدء استقبال األبحاث بصيغتها النهائية

29 سبتمبر/ أيلول 2022آخر أجل الستقبال األبحاث كاملة



رسوم المشاركة عن بعد 250 دوالر، وتشمل:

- نشر أبحاث المؤتمر في مجلة علمية دولية

محكمة وذات تصنيف عال.

- شهادات مشاركة معتمدة من جامعة إغدير

الحكومية التركية و من أكاديمية ريمار.

- الخدمات المصاحبة للمؤتمر . 

- حضور ورشتي عمل حول النشر العلمي

واألرشفة اإللكترونية، ويتم منح المشارك في

الورشة شهادة حضور.

- حصول كل باحث مشارك على رقم هوية

.(Orcid) الباحث العلمي الدولية

Rimar Academy Eğitim Araştırma Ve  Danışmanlık Name / اسم المستلم

Turkey - Istanbul Country-City/ الدولة- المدينة

KUVEYTTÜRK Bank Name/  اسم البنك

KTEFTRISXXX Swift  Code /سويفت كود

دوالر ($) Account  Type / نوع الحساب

TR81 0020 5000 0965 3626 6001 01 IBAN NO

يتم الدفع إلى الحساب التالي:

رسوم المشاركة بالحضور 300 دوالر، وتشمل:

- نشر أبحاث المؤتمر في مجلة علمية دولية

محكمة وذات تصنيف عال.

- شهادات مشاركة معتمدة من جامعة إغدير

الحكومية التركية و من أكاديمية ريمار.

- الخدمات المصاحبة للمؤتمر . 

- حقيبة المشارك وفيها برنامج المؤتمر

وقرطاسية مع مذكرة وكتاب تعريفي

بالمؤسسات المنظمةوالراعية للمؤتمر. 

- حضور ورشتي عمل حول النشر العلمي

واألرشفة اإللكترونية، ويتم منح المشارك في

الورشة شهادة حضور.

- حصول كل باحث مشارك على رقم هوية

.(Orcid) الباحث العلمي الدولية

المؤتمر العلمي الدولي الخامس للعلوم اللغوية واألدبية

مالحظة:
تخفيض 50 دوالر للطلبة الباحثين. 

الرسوم ال تشمل اإلقامة



rimaracademy@
rimar.lisan@gmail.com 

0090 539 700 63 02

www.rimarcongress.com

21-22-23 ﮵�ول﮵�و/ ﮴�موز
2022


