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THƢ MỜI
HỘI THẢO Ả RẬP HỌC LẦN THỨ 2
Kính gửi: ................................................................................................................
................................................................................................................
Nhân kỉ niệm 5 năm thành lập Bộ môn Ả Rập học, 40 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao Việt Nam – Kuwait, được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu Trường ĐH Khoa học Xã
hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, Khoa Đông phương học phối hợp với
Tổng Lãnh sự quán Kuwait tổ chức Hội thảo khoa học Ả Rập học lần thứ 2 với chủ đề:
“Quan hệ Việt Nam – Thế giới Ả Rập: cơ hội, thách thức và phát triển”
1. Mục đích Hội thảo
Tập hợp các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy trong ngành Ả Rập học và những
người thuộc các lĩnh vực liên quan để nhìn nhận, đánh giá lại một cách toàn diện những
vấn đề cơ bản, thời sự của Thế giới Ả Rập trong những năm qua. Từ đó đưa ra định
hướng hợp tác phát triển trong tương lai. Đây cũng là cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi
kết quả học tập và nghiên cứu của những người yêu thích Thế giới Ả Rập.
2. Nội dung Hội thảo
- Những vấn đề cơ bản về văn hóa, đất nước và con người các nước Ả Rập.
- Những vấn đề thời sự về kinh tế, chính trị, xã hội, v.v … trong bối cảnh đổi mới
và hội nhập.
- Những vấn đề cơ bản về ngôn ngữ bản địa.
- Vấn đề quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thế giới Ả Rập.
- Vấn đề hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, văn hóa, du lịch giữa
Việt Nam – Kuwait.
- Ảnh hưởng văn hóa Ả Rập đối với Việt Nam và các nước Đông Nam Á.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thời gian: ngày 28 tháng 10 năm 2017 (thứ Sáu)
- Địa điểm: Trường ĐH KHXH & NV, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
(Cơ sở 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

4. Quy cách trình bày báo cáo khoa học
- Bài báo cáo được đánh máy trên khổ giấy A4, có độ dài từ 7-10 trang,
font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1.5 lines.
- Bài tóm tắt viết bằng tiếng Việt - Anh, khoảng 200 từ.
- Đối với báo cáo có các kí tự đặc biệt, tác giả cần gửi kèm font chữ ghi các kí tự
đặc biệt cùng báo cáo.
- Tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, địa chỉ email, số điện
thoại ở cuối bài viết để Ban tổ chức tiện liên hệ.
5. Xuất bản kỉ yếu
Những bài viết được duyệt sẽ đăng ở kỉ yếu có chỉ số Nhà xuất bản (ISBN).
6. Thời hạn gửi bài
- Thời gian đăng kí và gửi tóm tắt: trƣớc ngày 31 tháng 6 năm 2017
- Thời gian gửi toàn văn:

trƣớc ngày 31 tháng 8 năm 2017

- Tóm tắt và toàn văn báo cáo xin gửi về Ban tổ chức bằng file điện tử, đến địa chỉ:
Email: hoithaoarab@gmail.com
(ThS. Phan Thanh Huyền, ĐT: 0984560122)

Ban tổ chức Hội thảo kính mời Quý học giả tham gia viết bài.
Trân trọng!
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƢỞNG KHOA ĐÔNG PHƢƠNG HỌC
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