املخطوطات بالحرف العربي في إفريقيا
من األحد  ١٢إلي الخميس  ١٦سبتمبر ٢٠٢١
عن بعد من خالل برنامج Zoom
نشرها َ
املؤتمر من ست جلساتُ ،
حول ثقافات املخطوطات املكتوبة بالحرف العربيِّ في
تض ُّم أبحاثًا حديث ًة لم يُسبَقْ
ف
يتأ َّل ُ
ُ
ُ
َ
خالل املؤتمر
القارة.علما أن اللغات املستخدمة
إفريقيا ،والعناية بمجموعات املخطوطات ،وإدارة بياناتها في سائر أنحاء
ً
َ
طوال مدة انعقاد املؤتمر .هذا ،وستُق َّدم جميع الجلسات وورش
هي :العربية ،واإلنجليزية ،والفرنسية ،وستتوفَّر ترجم ٌة فورية
العمل بتوقيت شرق أوروبا.
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