
 

للغة العربيةالعالمي  يوم الدعوة لمؤتمر    

 السادة الكرام  

، للحضور او المشاركة عبر الزوم في المؤتمر العلمي    2022من ديسمبر  15تدعوكم جامعة اوزبكستان الحكومية للغات العالمية في 

تكرة  " . والمقام تحت شعار " اللغة العربية في عصر العولمة :  " مناهج واساليب  تدريس مب  العالمي للغة العربية يوم لالعالمي  ، ل  

: لقضايا  التي ستتم مناقشتها في المؤتمر ا  

. تعلم اللغة العربية : عوائق وحلول .   1  

. االدب العربي المعاصر :شعر ، نثر .  2  

بية كلغة اجنبية  .  . مناهج مبتكرة وخبرة عالمية في تدريس اللغة العر 3  

العربية .     –االوزبكية ، االوزبكية  –. االتجاهات  الحديثة لدراسات الترجمة العربية  4  

لغة المؤتمر           

 يتم قبول المقاالت والدراسات باللغات التالية : االوزبكية ، العربية ، الروسية ، االنجليزية .

 ويمكنكم المشاركة عبر نظام الزوم . 

2022 منديسمبر 15  العالمية،في للغات الحكومية اوزبكستان جامعة  

مبتكرة تدريس واساليب مناهج : عصرالعولمة في العربية اللغة "  "  

Время: 15 дек. 2022 10:00 AM Ташкент 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86886479884?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09 

Идентификатор конференции: 868 8647 9884 

Код доступа: 1 

ZoomVideo 

(https://us02web.zoom.us/j/86886479884?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09) 

Zoom Video 

(https://us02web.zoom.us/j/86886479884?pwd=V0lmWFRRL0R6Tm56QTdRUHNoMWI3QT09( 

سال المقاالت والبحوث للنشر ضمن مجموعة مواد المؤتمر : شروط ار   

، كذلك يجب ان تكون  باللغة العربية او االنجليزية  خدمةة اضافة الى قائمة بالمصادر المستقديم شرح مختصر عن المادة المقدميتم ت

الى قسم اللغة العربية  صوص عبر نسخة اليكترونية المقدمة ملتزمة بالمواضيع التي اشير اليها مسبقا ، تقدم الن  البحوث والمقاالت

من ديسمبر من هذا العام .   13حكومية للغات العالمية ، ولغاية في جامعة اوزبكستان ال  

فقا لقاعدة    ستتم فهرسة مواد المؤتمر وفقا لقاعدة بيانات البحث العلمي لبرنامج غوغل و
دي. او. اي () DOI ، كذلك اليتم قبول المواد التي التلبي شروط المؤتمر ، المؤلفون مسؤولون بشكل    

 شخصي عن دقة المعلومات المقدمة . 
   سيتم منح شهادة للمشاركين في المؤتمر من قبل جامعة اوزبكستان الحكومية للغات العالمية.

:  والهاتفاعبر البريد االليكتروني  يمكنكم االتصال لالستفسار والمشاركة        

arabuzb2022@gmail.com 

arabuzb2022@mail.ru 

+998909510123ماال قاديروفا : الدكتورة ك  

+9989000888854حمد الزبيدي : االستاذ ا  
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