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دعوة للمشاركة



بــعد نــجاح اإلصــدارات الــرابــعة الــسابــقة، يــنظّم التجــَمع األكــاديــمي لــتطويــر دراســات الشــرق األوســط 
والـــــعوالـــــم اإلســـــالمـــــيّة (GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans) املـــــؤتـــــمر الـــــخامـــــس 
لـــــلدراســـــات حـــــول الشـــــرق األوســـــط واملـــــغرب الـــــعربـــــي والـــــعوالـــــم اإلســـــالمـــــيّة، وذلـــــك أيّـــــام الـــــثالثـــــاء 11 
واألربــعاء 12 والخــميس 13 جــويــلية / تــّموز / يــولــيو 2023، بــجامــعة لــيون فــي فــرنــسا. يُــقام املــؤتــمر 
بـــالـــتعاون مـــع كـــّل مـــن معهـــد الـــبحوث والـــدراســـات حـــول الـــتاريـــخ و عـــلم اآلثـــار و اآلداب فـــي الـــعاملـــني 
املـــــسيحي واإلســـــالمـــــي (CIHAM) ومعهـــــد الـــــبحوث حـــــول الـــــفعل والخـــــطاب والـــــفكر االقـــــتصاديـــــة و 
الـــسياســـية (TRIANGLE) و مـــخبر الـــبحث الـــتاريـــخي بـــإقـــليم رون آلـــب (LAHRHA) و يـــؤيّـــدهـــا 
جــامــعات و مــراكــز اإلشــراف املحــلية و اإلقــليمية و الــوطــنية الــتالــية : جــامــعة لــيون 2، جــامــعة لــيون 3، 
 Sciences Po) معهــــد الــــدراســــات الــــسياســــية بــــليون ،(ENS Lyon) دار املــــعلمني الــــعليا بــــليون
Lyon)، جـــــامـــــعة كـــــرونـــــوبـــــل اآللـــــب، جـــــامـــــعة جـــــان مـــــونـــــيه بـــــسانـــــت إيـــــتيان، املـــــركـــــز الـــــوطـــــني لـــــلبحث 
الــعلمي(CNRS)، املعهــد الــوطــني لــلعلوم اإلنــسانــية و االجــتماعــية (INSHS)، مــدرســة الــدراســات 
الـعليا فـي الـعلوم االجـتماعـية (EHESS). كـما يـشارك فـي تـنظيم املـؤتـمر كـّل مـن الجـمعية الـفرنـسيّة 
لـــدراســـة الشـــرق األوســـط والـــعالـــم اإلســـالمـــي (SEMOMM) ومعهـــد دراســـات اإلســـالم ومـــجتمعات 

 .(IISMM) العالم اإلسالمي

يــنتظم املــؤتــمر فــي ورٍش بــحثيّة يشــرف عــليها ويــشارك فــيها الــباحــثون/ات والــجامــعيّون/ات بــمن فــيهم 
طلبة وطالبات الدكتوراه. ترَسل املشاريع املقترَحة عبر املوقع اإللكتروني

 https://gismomm-congres.sciencesconf.org/ فـي مهـلة أقـصاهـا 15 تـّموز/
يوليو 2022 وتراعي الشروط التالية:

استخدام استمارة االشتراك التي تجدونها في امللّف املرفق.-

تـقديـم مـلّخص لـلورشـة بـالـفرنـسيّة أو بـاإلنـكليزيّـة ال يـتجاوز عـدد أحـرفـه 1500 حـرف -
تشمل الفراغات.

تـــسمية مـــنظِّم/ة الـــورشـــة وتحـــديـــد قـــائـــمة الـــباحـــثني/ات املـــشاركـــني/ات فـــيها، عـــلى أالّ -
يـــتجاوز الـــعدد اإلجـــمالـــي أربـــعة مـــحاضـــريـــن/ات، مـــع إمـــكانـــية إضـــافـــة اســـم خـــامـــس 

بصفة ميّسر/ة.

ذكـر عـنوان الـبريـد اإللـكترونـي لـكّل مـشارك/ة والـهيئة أو املـؤسـسة الـعلميّة الـتي يـنتمي -
أو تنتمي إليها. 

تسمية استمارة املشاركة على الشكل التالي: -

-congres2023_NOMRESPONSABLE.doc

http://majlis-remomm.fr/
http://majlis-remomm.fr/
http://majlis-remomm.fr/
https://ciham.msh-lse.fr/presentation
http://triangle.ens-lyon.fr/
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/
https://semomm.hypotheses.org/
http://iismm.ehess.fr/
https://gismomm-congres.sciencesconf.org/


تـندرج املـشاريـع املـقترحـة فـي واحـد أو أكـثر مـن حـقول الـعلوم اإلنـسانـيّة واالجـتماعـيّة (عـلم اإلنـاسـة، 
عـــلم اآلثـــار وتـــاريـــخ الـــفّن، الـــقانـــون، االقـــتصاد، الـــجغرافـــيا، الـــتاريـــخ، اإلســـالمـــيّات والـــعلوم الـــديـــنيّة، 
األلـسنيّات وعـلوم الـلغة، األدب، الـفلسفة، عـلم االجـتماع، عـلم الـسياسـة)، ولـها أن تـتناول مـواضـيعها 
مـن مـنظور جـغرافـي شـامـل أو محـّلي محـّدد. يـدعـو املـؤتـمر، كـما فـي إصـداراتـه الـسابـقة، إلـى تـجاوز 
الحــــدود بــــني الــــحقول املــــعرفــــيّة واملــــؤّســــسات، عــــبر تــــشكيل ورش مــــن آفــــاق عــــلميّة وجــــغرافــــيّة مــــختلفة، 
يــحييها بــاحــثون/ات مــن فــرنــسا ودول الــعالــم. كــما يــشّجع املــؤتــمر املــشاريــع املشــتركــة الــتي يــقترحــها 
طــلبة وطــالــبات الــدكــتوراه أو الــباحــثون/ات الشــباب والــشابــات مــن حــملة وحــامــالت هــذه الــشهادة. ال 

تُقبل طلبات املشاركة الفرديّة في املؤتمر.

لـــتشجيع الـــباحـــثني/ات مـــن دول املـــغرب الـــعربـــي والشـــرق األوســـط عـــلى املـــشاركـــة، تـــقّدم املـــؤّســـسات 
املــنظّمة مــساعــدة مــالــيّة تــغطّي نــفقات الــسفر والــسكن، يحــّدد قــيمتها واملســتفيديــن/ات مــنها املجــلس 
الـعلمي للتجـَمع األكـاديـمي لـتطويـر دراسـات الشـرق األوسـط والـعوالـم اإلسـالمـية، فـي حـدود املـصادر 

املاليّة املتاحة. 

ســــوف يــــدرس املجــــلس الــــعلمي كــــافّــــة املــــقترحــــات ويــــعلن قــــائــــمة الــــورش املــــشاركــــة فــي بــدايــة شهــر 
تشـريـن األّول/أكـتوبـر 2022. وســيُسمح ملــنظّمي/ات الــورشــات املــقبولــة بــتعديــل قــائــمة املــشاركــني/
ات حــتى تــاريــخ 15 كـانـون األّول/ديـسمبر 2022، حــيث يــجب اعــتماد الــبرنــامــج الــنهائــي اعــتبارًا 

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): 

- 30 يورو لجميع املشاركني/ات، من املنظّمني/ات واملحاضرين/ات والحضور. 

- 10 يورو لطلبة وطالبات الدكتوراه املشاركني/ات في الورش البحثيّة. 

- يــعفى مــن رســوم الــتسجيل املنتســبون/ات إلــى الجــمعية الــفرنــسيّة لــدراســة الشــرق األوســط والــعالــم 
  .(SEMOMM) اإلسالمي

- يـعفى مـن رسـوم الـتسجيل الـطلبة والـطالـبات فـي الحـلقتني الـجامـعيّتني األولـى والـثانـية (الـليسانـس 
واملاستر)، شريطة أن يتّم تسجيلهم\ن مسبًقا بصفة حضور. 


