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دعوة للمشاركة

بــعد نــجاح اإلصــدارات الــرابــعة الــسابــقة ،يــنظّم التجـ َـمع األكــاديــمي لــتطويــر دراســات الشــرق األوســط
والـ ــعوالـ ــم اإلسـ ــالم ـ ـيّة ) (GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmansاملـ ــؤتـ ــمر الـ ــخامـ ــس
لـ ــلدراسـ ــات حـ ــول الشـ ــرق األوسـ ــط واملـ ــغرب الـ ــعربـ ــي والـ ــعوالـ ــم اإلسـ ــالم ـ ـيّة ،وذلـ ــك أيّـ ــام الـ ــثالثـ ــاء 11
واألربــعاء  12والخــميس  13جــويــلية  /تـ ّـموز  /يــولــيو  ،2023بــجامــعة لــيون فــي فــرنــسا .يُــقام املــؤتــمر
ب ــال ــتعاون م ــع ك ـ ّـل م ــن معه ــد ال ــبحوث وال ــدراس ــات ح ــول ال ــتاري ــخ و ع ــلم اآلث ــار و اآلداب ف ــي ال ــعامل ــني
املـ ــسيحي واإلسـ ــالمـ ــي ) (CIHAMومعهـ ــد الـ ــبحوث حـ ــول الـ ــفعل والخـ ــطاب والـ ــفكر االقـ ــتصاديـ ــة و
ال ــسياس ــية ) (TRIANGLEو م ــخبر ال ــبحث ال ــتاري ــخي ب ــإق ــليم رون آل ــب ) (LAHRHAو ي ــؤيّ ــده ــا
جــامــعات و مــراكــز اإلشــراف املحــلية و اإلقــليمية و الــوطــنية الــتالــية  :جــامــعة لــيون  ،2جــامــعة لــيون ،3
دار امل ــعلمني ال ــعليا ب ــليون ) ،(ENS Lyonمعه ــد ال ــدراس ــات ال ــسياس ــية ب ــليون )Sciences Po
 ،(Lyonجـ ــامـ ــعة كـ ــرونـ ــوبـ ــل اآللـ ــب ،جـ ــامـ ــعة جـ ــان مـ ــونـ ــيه بـ ــسانـ ــت إيـ ــتيان ،املـ ــركـ ــز الـ ــوطـ ــني لـ ــلبحث
الــعلمي) ،(CNRSاملعهــد الــوطــني لــلعلوم اإلنــسانــية و االجــتماعــية ) ،(INSHSمــدرســة الــدراســات
الـعليا فـي الـعلوم االجـتماعـية ) .(EHESSكـما يـشارك فـي تـنظيم املـؤتـمر ك ّـل مـن الجـمعية الـفرنـس ّية
ل ــدراس ــة الش ــرق األوس ــط وال ــعال ــم اإلس ــالم ــي ) (SEMOMMومعه ــد دراس ــات اإلس ــالم وم ــجتمعات
العالم اإلسالمي ).(IISMM
ٍ
ورش بــحث ّية يشــرف عــليها ويــشارك فــيها الــباحــثون/ات والــجامــع ّيون/ات بــمن فــيهم
يــنتظم املــؤتــمر فــي
ترسل املشاريع املقت َرحة عبر املوقع اإللكتروني
طلبة وطالبات الدكتوراه.
َ
 /https://gismomm-congres.sciencesconf.orgفـي مهـلة أقـصاهـا  15تـمّ وز/
يوليو  2022وتراعي الشروط التالية:
امللف املرفق.
 استخدام استمارة االشتراك التي تجدونها فيّ
 تـقديـم مـل ّخص لـلورشـة بـالـفرنـسيّة أو بـاإلنـكليزيّـة ال يـتجاوز عـدد أحـرفـه  1500حـرف
تشمل الفراغات.
أال
 ت ــسمية م ــنظِّم/ة ال ــورش ــة وتح ــدي ــد ق ــائ ــمة ال ــباح ــثني/ات امل ــشارك ــني/ات ف ــيها ،ع ــلى ّي ــتجاوز ال ــعدد اإلج ــمال ــي أرب ــعة م ــحاض ــري ــن/ات ،م ــع إم ــكان ــية إض ــاف ــة اس ــم خ ــام ــس
ميسر/ة.
بصفة
ّ
 ذكـر عـنوان الـبريـد اإللـكترونـي ل ّـكل مـشارك/ة والـهيئة أو املـؤسـسة الـعلميّة الـتي يـنتمي
أو تنتمي إليها.
 تسمية استمارة املشاركة على الشكل التالي:congres2023_NOMRESPONSABLE.doc -

تـندرج املـشاريـع املـقترحـة فـي واحـد أو أكـثر مـن حـقول الـعلوم اإلنـسانـيّة واالجـتماعـيّة )عـلم اإلنـاسـة،
ع ــلم اآلث ــار وت ــاري ــخ ال ــفنّ ،ال ــقان ــون ،االق ــتصاد ،ال ــجغراف ــيا ،ال ــتاري ــخ ،اإلس ــالم ـيّات وال ــعلوم ال ــدي ــنيّة،
األلـسنيّات وعـلوم الـلغة ،األدب ،الـفلسفة ،عـلم االجـتماع ،عـلم الـسياسـة( ،ولـها أن تـتناول مـواضـيعها
مـن مـنظور جـغرافـي شـامـل أو محـ ّلي محـ ّدد .يـدعـو املـؤتـمر ،كـما فـي إصـداراتـه الـسابـقة ،إلـى تـجاوز
ـؤس ــسات ،ع ــبر ت ــشكيل ورش م ــن آف ــاق ع ــلميّة وج ــغرافـ ـيّة م ــختلفة،
الح ــدود ب ــني ال ــحقول امل ــعرفـ ـيّة وامل ـ ّ
ـشجع املــؤتــمر املــشاريــع املشــتركــة الــتي يــقترحــها
يــحييها بــاحــثون/ات مــن فــرنــسا ودول الــعالــم .كــما يـ ّ
طــلبة وطــالــبات الــدكــتوراه أو الــباحــثون/ات الشــباب والــشابــات مــن حــملة وحــامــالت هــذه الــشهادة .ال
تُقبل طلبات املشاركة الفرديّة في املؤتمر.
ـؤس ــسات
ل ــتشجيع ال ــباح ــثني/ات م ــن دول امل ــغرب ال ــعرب ــي والش ــرق األوس ــط ع ــلى امل ــشارك ــة ،ت ــق ّدم امل ـ ّ
املــنظّمة مــساعــدة مــال ـيّة تــغطّي نــفقات الــسفر والــسكن ،يح ـ ّدد قــيمتها واملســتفيديــن/ات مــنها املجــلس
الـعلمي للتج َـمع األكـاديـمي لـتطويـر دراسـات الشـرق األوسـط والـعوالـم اإلسـالمـية ،فـي حـدود املـصادر
املاليّة املتاحة.
س ــوف ي ــدرس املج ــلس ال ــعلمي ك ــافّ ــة امل ــقترح ــات وي ــعلن ق ــائ ــمة ال ــورش امل ــشارك ــة فــي بــدايــة شهــر
تشـريـن األ ّول/أكـتوبـر  .2022وسـيُسمح ملــنظّمي/ات الــورشــات املــقبولــة بــتعديــل قــائــمة املــشاركــني/
ـتبارا
ات حــتى تــاريــخ  15كـانـون األ ّول/ديـسمبر  ،2022حــيث يــجب اعــتماد الــبرنــامــج الــنهائــي اعـ ً
من هذا التاريخ.
تُرسل املشاريع املقترحة على البريد اإللكتروني التالي:
gismomm-contact@services.cnrs.fr
رسوم االشتراك في املؤتمر)برجاء دفعها قبل موفى الثالثي األول لسنة :(2023
  30يورو لجميع املشاركني/ات ،من املنظّمني/ات واملحاضرين/ات والحضور.  10يورو لطلبة وطالبات الدكتوراه املشاركني/ات في الورش البحثيّة. يــعفى مــن رســوم الــتسجيل املنتســبون/ات إلــى الجــمعية الــفرنــسيّة لــدراســة الشــرق األوســط والــعالــماإلسالمي ).(SEMOMM
 يـعفى مـن رسـوم الـتسجيل الـطلبة والـطالـبات فـي الحـلقتني الـجامـع ّيتني األولـى والـثانـية )الـليسانـسواملاستر( ،شريطة أن يت ّم تسجيلهم\ن مسب ًقا بصفة حضور.

