املؤمتر الرابع لدلراسات حول الرشق ا ألوسط
واملغرب العرب والعال الإسالم
اإيكس آن بروفانس ،جنوب فرنسا28 ،ـ 30يونيو 2021
يعلن املنتدى العلمي الفرنيس دلراسة الرشق ا ألوسط والعال الإسالم GIS Moyen-Orient et mondes
 musulmansعن تنظمي املؤمتر الرابع لدلراسات حول الرشق ا ألوسط واملغرب العرب والعال الإسالم ،وذكل
بني 28ـ 30يونيو  2021يف لكية الادب واللغات والفنون والعلوم الاجامتعية ،جامعة اإيكس مرس يليا ،مبدينة
اإيكس آن بروفانس .ويمت تنظمي املؤمتر مبسامهة بعض مراكز ا ألحباث املتخصصة يف هذه ادلراسات جبامعة اإيكس
مرس يليا و يه  :معهد ادلراسات حول العال العرب والإسالم  ،IREMAMمركز ادلراسات ا ألنرتوبولوجية
املتوسطية  ،IDEMECمركز ادلراسات الس ياس ية املقارنة  ،CHERPAمعهد ادلراسات حول العال الإفريقي
 IMAFوابلتعاون مع معهد ادلراسات حول العال واجملمتعات الإسالميني يف ابريس  ،IISMMابلإضافة اإىل
امجلعية الفرنس ية دلراسة الرشق ا ألوسط والعال الإسالم .SEMOMM
يترشف املؤمتر بدعوة الباحثني الراغبني يف املشاركة عرب اإرسال مقرتحاهتم لورش حبثية متخصصة وذكل عىل شلك
ملخص ابللغة الإجنلزيية أآو الفرنس ية ؛ ما يصل اإىل  1500حرف .فامي ييل احملتوى املطلوب للملف املقرتح :
ـ عنوان الورشة املقرتحة،
ـ اإمس مسؤول أآو مسؤويل الورشة ،مع وظيفهتم ومؤسس هتم اجلامعية أآو البحثية،
ـ أآسامء املشاركني املداخلني عىل أآن ل يتعدى عددمه ا ألربعة مشاركني وعىل قدر الإماكن مناقش واحد ،مع
وظيفهتم ومؤسس هتم اجلامعية أآو البحثية.
ـ جيب تسجيل امللف بصيغة congres2021_NOMRESPONSABLE.doc
املوعد الهنائ لإرسال امللخصات  1يوليو .2020
عنوان املراسل gis.congres@gmail.com :

أآما عن املواضيع املقرتحة فقد تنتسب اإىل جمال أآو أآكرث من جمالت العلوم الإنسانية والاجامتعية فامي ذكل
ا ألنرثوبولوجيا وعمل الاثر واترخي الفن والقانون والاقتصاد واجلغرافيا والتارخي وادلراسات الإسالمية والعلوم ادلينية
واللغوايت وا ألدب والفلسفة وعمل الاجامتع والعلوم الس ياس ية ،وذكل من منظور مشويل أآو إاقلميي (املغرب العرب
واملرشق  ،تركيا وإايران  ،آس يا الوسطى  ،الإسالم و املسلمني يف آس يا  ،أآفريقيا  ،أآورواب و أآمرياك)  ،عرب تناول
مادة اترخيية أآم من الوقت احلارض.
كام هو احلال يف الس نوات السابقة ،يُعد املؤمتر دعوة للتغلب عىل احلواجز املوضوعية واملؤسس ية حيث أآنه جيمع
بني الباحثني القادمني من خمتلف الفاق الفكرية .يمت تشجيع املقرتحات امجلاعية من الباحثني الش باب وطالب
ادلكتوراه وما بعد ادلكتوراه .لن تكون مقرتحات املداخالت الفردية ممكنة .لغات املؤمتر الفرنس ية ،الإنلكزيية،
العربية ،الرتكية والفارس ية.
من أآجل تشجيع مشاركة الباحثني من املغرب العرب واملرشق ،ميكن منح مساعدة مالية لسفرمه وإاقامهتم بقرار
من اجمللس العلمي ل GIS MOMMاعامتدًا عىل المتويل املتاح .وس تعطى أآولوية اإضافية ملشاركة الباحثني
الش باب من هذه املناطق.
سيمت قبول املقرتحات من قبل اجمللس العلمي ل ، GIS MOMMواليت سرتد عىل املشاركني يف بداية أآكتوبر
.2020
التوارخي الهامة:
• املوعد الهنائ لإرسال امللخصات  1يوليو 2020
• اس تكامل قامئة املشاركني أآو تعديلها وتقدي ملخص الورشة الهنائ حىت  15ديسمرب .2020
• تسجيل املشاركني عىل موقع املؤمتر خالل النصف ا ألول من عام 2021
رسوم التسجيل
•  30يورو مجليع احلارضين (املشاركون يف الورشة وامجلهور)
• الإعفاء ألعضاء مجعية دراسات الرشق ا ألوسط والعال الإسالم.
•  10يورو لطالب ادلكتوراه املشاركني يف ورشة معل
• الإعفاء للطالب الخرين ولكن مع التسجيل الإلزام

