
 
5. Orta Doğu ve İslam Dünyası Çalışmaları 

Kongresi  
11-13 Temmuz 2023 

Bildiri Çağrısı 

Orta Doğu ve İslam Dünyası Bilimsel Proje Ortaklığı (Groupement d’Intérêt Scientifique 
“Moyen-Orient et mondes musulmans”) tarafından düzenlenen “5. Orta Doğu ve İslam Dünyası 
Çalışmaları Kongresi” 11 Temmuz Salı, 12 Temmuz Çarşamba ve 13 Temmuz Perşembe 2023 
tarihlerinde Lyon Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirecektir. 

Araştırmacılar ve öğretim görevlisi-araştırmacılar (doktora seviyesinden ititbaren) 2 saat süreli ve 
en fazla 4 katılımcıdan oluşan tematik çalıştay bildirilerini en geç 15 Temmuz 2022 tarihine kadar 
gismomm-congres.sciencesconf.org/ sitesi üzerinden göndermelidirler. 

İnsani ve Sosyal Bilimlerin bir veya birden çok alanından (antropoloji, arkeoloji ve sanat tarihi, 
hukuk, ekonomi, coğrafya, tarih, İslam bilimi ve din bilimleri, dilbilim, edebiyat, felsefe, 
sosyoloji, siyaset bilimi) ve küresel veya bölgesel, karşılaştırmalı veya bağlantılı bir perspektiften 
temalar sunulabilir. Kongre, önceki yıllarda olduğu gibi Fransa’da ve dünyanın dört bir yerinde 
çalışan farklı alanlardan araştırmacıları bir araya getirerek, disipliner ve kurumsal ayrımların 
ötesine geçmeyi hedeflemektedir. Genç araştırmacılar, doktora öğrencileri ve doktora sonrası 
araştırmacılarından gelen toplu bildiriler özellikle teşvik edilmektedir. Bireysel bildiriler tercih 
edilmeyecektir. 

Mekan ve organizatörler 

Ana mekanı Lumiere Lyon 2 Üniversitesi’nin Berges du Rhone kampüsündeki Hirsch Sarayı 
olacak olan kongre, kuzeyde Place Ollier, güneyde Rue Raoul Servant tarafından sınırlanan bir 
çevre içinde gerçekleştirilecektir. Böylelikle, Lyon Üniversitesi’ne bağlı kurum ve araştırma 
ekiplerinin büyük çoğunluğu dahil olabilecektir. 

Kongrenin organizasyonu için bu kurumların birçoğu CNRS’e bağlı üç UMR’ye dahil olacaktır. 
GIS MOMM üyesi olan bu üç UMR: CIHAM, Triangle ve LARHRA, Lyon 2, Lyon 3 ve ENS de 
Lyon üniversiteleri tarafından desteklenmektedir. Ayrıca bölgesel ölçekte Grenoble Alpes 
Üniversitesi, Jean Monnet Saint-Etienne Üniversitesi ve ulusal ölçekte CNRS-INSHS ve EHESS 
tarafından desteklenmektedir. Kongre, önceki yıllarda olduğu gibi, IISMM (Institut d’études de 
l’Islam et des sociétés du monde musulman) ve SEMOMM (Société des Études sur le Moyen-
Orient et Mondes Musulmans) ortaklığı ile gerçekleştirilecektir. 



NOT: Mağrip ve Orta Doğu’dan araştırmacıların katılımını teşvik etmek amacıyla mevcut 
finansmana bağlı olarak GIS bilim konseyi kararıyla, bu araştırmacıların seyahat ve konaklama 
masrafları için mali yardım sağlanması mümkün olabilir. 

Bildiri özetleri GIS bilimsel komitesi tarafından incelenecek olup, katılımcılara Ekim 2022 
tarihinden itibaren yanıt verilmeye başlanacaktır. Çalıştay önerisi kabul olduktan sonra, 
katılımcı listesi 15 Aralık 2022 tarihine kadar tamamlanabilir veya değiştirilebilir. Çalıştay 
programının son hali bu tarihe kadar bildirilmelidir. 

Tüm ek bilgiler için gismomm-contact@services.cnrs.fr adresine yazılmalıdır. 

Kayıt ücretleri (2023 yılının ilk çeyreğinde ödenmek üzere): 

-Tüm katılımcılar için 30 avro (çalıştay katılımcıları ve dinleyiciler) 
-SEMOMM (Société des Études sur le Moyen-Orient et les Mondes Musulmans) üyeleri 

ücretten muaftır 
-Çalıştay katılımcısı olan doktora öğrencileri için 10 avro 
-Diğer tüm öğrenciler (lisans ve yüksek lisans) kayıt yapma koşulu ile ücretten muaftır 

mailto:gismomm-contact@services.cnrs.fr

