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 ىْٔ ىَزّ، الل دْاٍز دامع٘ ّاإلفزٓكٔ٘، العزبٔ٘ الدراصات مزنش

 اهليد دهلٕ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املؤمتز أٍداف

 العزبٔ٘ ّالدّل اهليد يف األطفال أدب ّاقع علٙ االطالع. 

 ألطفالا دبأل رلتلف٘ أصياف يف األدباٛ إصَامات علٙ التعزف . 

 لألطفال ابالهّت َآْادَ اليت التحدٓات علٙ التعزف . 

 العلْو عصز يف اتريّالتغٔ احلدٓج٘ االجتاٍات علٙ االطالع 

 .ّالتهيْلْدٔا

 املؤمتز ذلاّر ضْٛ يف اخلربات تبادل. 
 املؤمتز ذلاّر

 ّتطْرِ ىصأتُ :األطفال أدب 
 ّمفأٍنُ أصْلُ :األطفال أدب 
 ٌّْالزّآ٘ ّاملضزحٔ٘ ّاليجز الصعز) األطفال ألدب تلف٘املخ الفي 

 (.........ّالكص٘

 األطفال أدب يف احلدٓج٘ االجتاٍات 
 األطفال أدب يف اإلصالمٕ التارٓخ 
 األطفال أدب يف الكزآىٔ٘ الكصص   

 ٗاألطفال أدب يف املزأٗ صْر 
  األطفال أدب يف ّالهارٓهاتري الزصْو 
 األطفال أدب يف الرتبْٓ٘ الكٔه 
 األطفال أدب يف العلنٕ اخلٔال 

 ٍ٘األطفال أدب يف الفها 
 اللغ٘ يف التأثري ٍذا ّاىعهاس األطفال أدب علٙ ّتأثريٍا التهيْلْدٔا 

 ّاملضنٌْ ّالبئ٘

 ْ٘ٓ(...ّ٘الكْمٔ ّاللٌْ الطبك٘ مجل) األطفال أدب يف ّالتيْع اهل.. 
 ٘الكٔه علٙ ّتأثريٍا أخزٚ لغات إىل لاطفاأل أدب تزمج 
 إصَاماتَهّ األطفال أدب دلال يف البارسٗ الصخصٔات 

 األطفال أدب دلال يف اليكد 

 

 

 

 ٓيظه
 ىدّٗ

 الربٓد علٙ الهامل٘ ّالبحْخ امللخصات تزصل

 :التالٕ اإللهرتّىٕ

conference2019caas@gmail.com 

 

  العزبٔ٘ ّالدّل اهليد يف األطفال أدب

 ّاحلاضز املاضٕ بني
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 اليدّٗ مدٓز

 الزمحً رضْاٌ. د .أ 

+91 9312396956 

 اليدّٗ  ميضل

 عامل أخرت. د 

+91 9873129122 

 التحضريٓ٘ اللذي٘

 عامل ذلبْب ذلند   

+91 9871805262 

 الْاصع عبد 

 عامل مضعْد 

 دئد ذلند 

 الضالو مضعْد 

 رضا معصْو 

  عنزاٌذلند 

 بَارتٕ بزٓيت 
 املصارن٘ شزّط

 ٌذٔتُّميَ البحح أٍداف علٙ مصتنال العزبٔ٘ باللغ٘ البحح ملخص زصلُٓ أ 

 .(نلن٘ 033 علٙ ٓشٓد ال مبا)  جئب عيَا الباححّاألصٝل٘ اليت  ّأدّاتُ

 ٌالعزبٔ٘ باللغتني الصخصٔ٘ التفاصٔل البحح ملخص مع الباحح ٓكدو أ 

 اصه التخصص، العلنٔ٘، املزتب٘ العلنٕ، املؤٍل الهامل، صهاال :ّاإلزللٔشٓ٘

 .البحح عيْاٌ ،اإللهرتّىٕ الربٓد اجلْال، رقه ، الهلٔ٘/ اجلامع٘
 ٌشهل بأٖ بَا ٓتعلل ما أّ الزٜٔض٘ اليدّٗ ذلاّر أحد البحح مْضْع ٓعاجل أ 

 .األشهال مً

 ٌالعلنٔ٘ البحْخ يف بَا املعنْل ّامليَذٔ٘ العلنٔ٘ الصزّط الباحح حيرتو أ. 

 ٌّىدّٗ مؤمتز أّ دلل٘ ألٖ لليصز ُقدو أّ ُىصز قد البحح ٓهٌْ ال أ. 

 ٌنلن٘ 0333 عً تكل ّال نلن٘ 0033  املداخل٘ تتذاّس  ال أ. 

 ٌّاإلمالٜٔ٘ ّالصزفٔ٘ ّاليحْٓ٘ اللغْٓ٘ األخطاٛ مً خالٔا البحح ٓهٌْ أ. 
 فكطالعزبٔ اللغ٘ب البحْخ كبلُت ٘. 

 ّ٘الباحجات باحجنيلل مفتْح٘ املصارن. 

 حكا ال نتاب يف اليدّٗ أّرام ىصز صٔته. 

  ال          : ارن٘املص رصْو

 مْاعٔد

 و1079 أنتْبز 71 لخصاتامل لتلكٕ مْعد آخز . 

 أنتْبز 10 قصاِأ مْعد يف املكبْل٘ امللخصات علٙ الزد          

 .و1079

 ىْفنرب 12  اليَأٜ٘ بصٔغتَا نامل٘ البحْخ الصتكبال مْعد آخز      

 .و9302

 و1079 ىْفنرب 11 أقصاِ مْعد يف املكبْل٘ البحْخ علٙ الزد. 

 و1079 دٓضنرب 1-6: املؤمتز اىعكاد تارٓخ . 


