
 يةالبحث ةالدعوة للورق

 1027 -املؤمتر الدويل الرابع

 كلية الدراسة اإلسالمية واللغة العربية

 جبامعة جنوب شرق سريالنكا

 "القضااي املعاصرة يف الدراسات اإلسالمية واللغة العربية"

الدويل املؤمتر  أن تعلن عن تنظيم جامعة جنوب شرق سريالنكا  منكلية الدراسات اإلسالمية واللغة العربية   يسر
حتت م  1027 سبتمرب 10املوافق  ه2342 ذو احلجة  12األربعاء  يوم لدراسات اإلسالمية واللغة العربية ىف االرابع 

 " حنو الطريق إىل األمام  : القضااي املعاصرة يف الدراسات اإلسالمية واللغة العربية شعار "

يع التصصصات العلمية املرتبطة مجىف تطبيقيا اإلسالمة واللغة العربية نظراي و  الدراسات يعتىن املؤمتر ابلبحث يف
والعلمية واحملرتفني والرتبويني املهتمني ابلدراسات العربية والعلوم اإلسالمية هبما. ويضم املؤمتر اجملتمعات األكادميية 

خاصة جبميع أحناء العامل. ويهدف هذا املؤمتر إىل رفع اإلسالمية والقطاعات احلكومية و ىف املؤسسات واجلامعات 
  مكانة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ىف عيون اجملتمعات العاملية. 

 مؤمتراحملاور الفرعية لل 

 الفكر اإلسالمي واحلضارة

 الفكر اإلسالمي واحلضارة 
 الرتبية اإلسالمية والتاريخ 
 اإلسالم والعلوم 
 األقليات املسلمة 
 لميش السسالم والتعاياإل 
 الفكر السياسي اإلسالمي 
 إسالمية املعارف 



 الشريعة اإلسالمية

 اإلسالم والقانون الوضعي 
 الفقه اإلسالمية 
 األخوال الشصصية اخلاصة ابملسلم 

 اإلسالمي املصرفية اإلسالمية والتمويل

 قتصاد اإلسالمياال 
 املصرفية اإلسالمية والتمويل 
  املنظور اإلسالمياإلدارة والقيادة يف 
 املصرفية التقليدية واإلسالمية 

  اللغة العربية واألدب

 اللغة العربية والنحو 
 األدب العريب 
 الدراسات البالغية 
 دراسات األدب العريب 
 إعجاز القرآن الكرمي 
 األدب املقارن 
 تربوية للمدارس العربية 
 أدب عرب اتمل 

 اللسانيات والرتمجة

 الرتمجة واللغات األجنبية 
 اللغة والتكنولوجية 
 اللغة وعلم النفس الرتبوي 



 تعليم اللغة العربية لغة اثنية 
 دراسات علم اللغة 

 تقدمي الورقة

 امن إرساهل البحثية األوراق ويتوقع ،املوقع يفاملوجودة  اتللتوجيه وفقا كاملة ورقة إعداد الباحثني من يطلب
البحثية  األوراق مجيع رسلت أن جيبو . ورقتني  يقدم أن باحثلل ميكنو  ،السنهاليةو  ،التاميليةو  ،العربية ابللغة

  .املذكور الرمسي اإللكرتوين الربيد عنوان إىل

 : د هامةيمواع

o 1027 وييون 9اتريخ: موعد لتسلم األحباث الكاملة 
o 1027 ويوني 21 اتريخ:  إعالن بقبول الورقة 
o 1027 ويولي 12 التعليقات للمراجعني: اتريخ 
o  1027أكستس  12اتريخ الكاملة املصّححة:تسليم الورقة 
o 1027سبتمرب  10 اتريخ :موعد انعقاد املؤمتر 

 الرسوم للمشاركني 

 احمللي

 روبية 3000( )الباحثون -مقدموا الورقة 

 روبية 4000( )الباحثون املشرتكون -املشاركون

 روبية 1000 -طالب البحث

 الدويل

 دوالر200)الباحثون(  –الورقة  مقدمو

 دوالر 72 (كونرت )الباحثون املش -املشاركون



 دوالر 20 -طالب البحث

 املكان : قاعة املؤمترات كلية الدراسات اإلسالمية واللغةالعربية جبامعة جنوب شرق سريالنكا

 fiaintsymp2017@gmail.comاملوقع اإللكرتوين : 

 

mailto:fiaintsymp2017@gmail.com

