املؤمتر الرابع لدلراسات حول الرشق ا ألوسط
واملغرب العريب والعوال الإسالمية
اإيكس أأون بروفانس 28 ،ـ  30حزيران  /يونيو 2021

دعوة للمشاركة
بعد جناح الإصدارات الثالثة السابقة ،ينظم التج َمع الأاكدميي لتطوير دراسات الرشق ا ألوسط
والعوال الإسالمية ( )GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmansاملؤمتر الرابع
لدلراسات حول الرشق ا ألوسط واملغرب العريب والعوال الإسالمية ،أأّيم الإثنني  ،28الثالاثء 29
وا ألربعاء  30حزيران/يونيو  ،2021يف لكية الفنون والآداب واللغات والعلوم الإنسانية جبامعة
إايكس-مرس يليا يف فرنسا .يُقام املؤمتر ابلتعاون مع لك من معهد البحوث وادلراسات حول العاملني
العريب والإساليم ( )IREMAMومعهد عمل ا ألجناس املتوسطي وا ألورويب واملقارن
( )IDEMECومركز البحوث يف املعتقد والتارخي واجلغرافيا وتنظمي الس ياسة والإدارة
( )CHERPAومعهد العوال الإفريقية ( )IMAFومعهد اجملمتعات املتحوةل يف حوض املتوسط
( .)SoMuMيشارك يف تنظمي املؤمتر لك من امجلعية الفرنس ية دلراسة الرشق ا ألوسط والعال
الإساليم ( )SEMOMMومعهد دراسات الإسالم وجممتعات العال الإساليم (.)IISMM

ينتظم املؤمتر يف ٍ
ورش حبثية يرشف علهيا ويشارك فهيا الباحثون/ات واجلامعيون/ات مبن فهيم
املقرتحة يف همةل أأقصاها  1متوز/يوليو  2020وتراعي
ترسل املشاريع َ
طلبة وطالبات ادلكتوراهَ .
الرشوط التالية :
 اس تخدام اس امترة الاشرتاك اليت جتدوهنا يف امللف املرفق. تقدمي ملخص للورشة ابلفرنس ية أأو ابلإجنلزيية ل يتجاوز عدد أأحرفه  1500حرف تشملالفراغات.
 تسمية ِّمنظم/ة الورشة وحتديد قامئة الباحثني/ات املشاركني/ات فهيا ،عىل أأل يتجاوز
العدد الإجاميل أأربعة حمارضين/ات ،مع اإماكنية اإضافة امس خامس بصفة ميّس/ة.
 ذكر عنوان الربيد الإلكرتوين للك مشارك/ة والهيئة أأو املؤسسة العلمية اليت ينمتي أأو تنمتياإلهيا.
 تسمية اس امترة املشاركة عىل الشلك التايل : congres2021_NOMRESPONSABLE.docتندرج املشاريع املقرتحة يف واحد أأو أأكرث من حقول العلوم الإنسانية والاجامتعية (عمل الإانسة ،عمل
الآاثر واترخي الفن ،القانون ،الاقتصاد ،اجلغرافيا ،التارخي ،الإسالميات والعلوم ادلينية ،ا أللسنيات
وعلوم اللغة ،ا ألدب ،الفلسفة ،عمل الاجامتع ،العلوم الس ياس ية) ،ولها أأن تتناول مواضيعها من
منظور جغرايف شامل أأو حمّل حمدد .يدعو املؤمتر ،كام يف اإصداراته السابقة ،اإىل جتاوز احلدود بني
احلقول املعرفية واملؤسسات ،عرب تشكيل ورش من أآفاق علمية وجغرافية خمتلفة ،حييهيا
ابحثون/ات من فرنسا ودول العال .كام يشجع املؤمتر املشاريع املشرتكة اليت يقرتهحا طلبة وطالبات
ادلكتوراه أأو الباحثون/ات الش باب والشاابت من محةل وحامالت هذه الشهادة .ل تُقبل طلبات
املشاركة الفردية يف املؤمتر.
لتشجيع الباحثني/ات من دول املغرب العريب والرشق ا ألوسط عىل املشاركة ،تقدم املؤسسات
املنظمة مساعدة مالية تغطي نفقات السفر والسكن ،حيدد قميهتا واملس تفيدين/ات مهنا اجمللس

العلمي للتج َمع الأاكدميي لتطوير دراسات الرشق ا ألوسط والعوال الإسالمية ،يف حدود املصادر
املالية املتاحة .وس تعطى ا ألفضلية لطلبات المتويل اليت يتقدم هبا ابحثون/ات ش باب وشاابت من
هذه املنطقة.
يدرس اجمللس العلمي اكفة املقرتحات ويعلن قامئة الورش املشاركة يف بداية شهر ترشين
ا ألو أ
ل/أكتوبر  .2020وسيُسمح ملنظمي/ات الورشات املقبوةل بتعديل قامئة املشاركني/ات حىت
تبارا من هذا التارخي.
اترخي  15اكنون ا ألول/ديسمرب  ،2020حيث جيب اعامتد الربانمج الهنايئ اع ً
تُرسل املشاريع املقرتحة عىل الربيد الإلكرتوين التايل :
gis.congres@gmail.com

رسوم الاشرتاك يف املؤمتر :
  30يورو مجليع املشاركني/ات ،من املنظمني/ات واحملارضين/ات واحلضور.  10يورو لطلبة وطالبات ادلكتوراه املشاركني/ات يف الورش البحثية. يعفى من رسوم التسجيل املنتس بون/ات اإىل امجلعية الفرنس ية دلراسة الرشق ا ألوسط والعالالإساليم (.)SEMOMM
 يعفى من رسوم التسجيل الطلبة والطالبات يف احللقتني اجلامعيتني ا ألوىل والثانية (الليسانسواملاسرت) ،رشيطة أأن يمت تسجيلهم مس بقًا بصفة حضور.

