وثًشبسكخ يشكض انزبنُخ انهُذَخ فٍ قطش

يؤتًر

انتفاعم انثمافً وانهغىي بٍٍ لطر وانهُذ
تـزهُبد انىاقغ وسهبَبد انًغتقجم
 5 – 4إبرٌم 0202و
تتأحش صضبساد األيى انًتقذيخ فًُب ثُُهب تأحشا َخشٌ صُبح أفشادهب وَضًٍ ثقبءهب يضدهشا فكشا
ونغخ وحقبفخ .ويٍ هُب َأتٍ هزا انًإتًش تتىَزب نهؼبو انخقبفٍ  9102ثٍُ دونخ قطش ورًهىسَخ انهُذ؛
نُجشص ًَىررب صُب يتفبػال ثٍُ انشؼجٍُ ،ويقذيب انشىاهذ وانجضىث انشصُُخ ػهً انتفبػم انخقبفٍ
وانهغىٌ وانفكشٌ ثُُهًب؛ يظهشا أوره انتؼبوٌ فٍ يزبالد تؼهُى انهغخ انؼشثُخ ،وأحش قطش فٍ ئحشاء
انضُبح انفكشَخ انهُذَخ وَشش سوس انتغبيش واالػتذال ،ونُؼشض أهى يب قذيته انهُذ يٍ ئعهبيبد فٍ
انُهضخ انفكشَخ وانًإنفبد انؼشثُخ ،ونُهقٍ انضىء ػهً يب ثٍُ األدثٍُ انقطشٌ وانهُذٌ يٍ تأحُش
وتأحش وتشرًبد يتجبدنخ .ثبإلضبفخ ئنً اإلعهبو فٍ يزبالد تطىَش تؼهُى انؼشثُخ نهُبطقٍُ ثغُشهب،
وصضىس انًإعغبد اإلػاليُخ فٍ َشش انىػٍ انخقبفٍ وانفكشٌ وانهغىٌ ثٍُ انجهذٍَ.

 يحاور انًؤتًر:
انًحىر األول :انتفاعم انثمافً بٍٍ لطر وانهُذ
-

أحش انؼالقبد انتزبسَخ فٍ انتفبػم ثٍُ قطش وانهُذ.
انًشتشك انخقبفٍ فٍ انؼبداد وانتقبنُذ ثٍُ قطش وانهُذ.
انتجبدل انضضبسٌ وانفكشٌ ثٍُ قطش وانهُذ.
انًُتىد انخقبفٍ انهُذٌ فٍ انفىنكهىس وانفٍ انقطشٌ (يخبل :انضهٍ ،وانهجبط ،وانؼًبسح،
وانًأكىالد ،وانفٍ.)...

انًحىر انثاًَ :انتفاعم انهغىي واألدبً بٍٍ لطر وانهُذ
-

تأحُش انهغخ انؼشثُخ وآداثهب فٍ انهغبد انهُذَخ وآداثهب.
ئعهبيبد انهُىد فٍ انهغخ انؼشثُخ وآداثهب.
تشرًخ األػًبل األدثُخ انؼشثُخ وانقطشَخ ئنً انهغبد انهُذَخ.
أدثبء انًهزش انهُىد فٍ انغُبقبد انؼشثُخ وانقطشَخ.

انًحىر انثانث :اإلضهايات انثمافٍة بٍٍ لطر وانهُذ
 دوس انًإعغبد وانًجبدساد انقطشَخ فٍ تؼضَض انخقبفخ فٍ انهُذ (يخبل :دوس انخشَزٍُ يٍيإعغبد تؼهًُُخ قطشَخ ،دوس يششوػبد قطش فٍ انهُذ .)...
 رهىد قطش فٍ تشعُخ قُى انىعطُخ واالػتذال ػهً انصؼُذ انهُذٌ (يخبل :تضوَذ انًكتجبدانهُذَخ ثبنكتت ،تشرًخ انكتت ،اثتؼبث األعبتزح ئنً انهُذ ،انطهجخ انًجتؼخىٌ ئنً قطش .)...
 -اإلعهبو انفكشٌ انهُذٌ فٍ انضشكخ انخقبفُخ فٍ قطش.

انًحىر انرابع :تعهٍى انهغة انعربٍة نهُاطمٍٍ بغٍرها فً انًؤضطات انتعهًٍٍة انهُذٌة
-

تضذَبد تذسَظ انؼشثُخ ثبنًذاسط انهُذَخ فٍ قطش.
يُبهذ تؼهُى انؼشثُخ فٍ انًذاسط انهُذَخ فٍ قطش.
سؤي صذَخخ فٍ تذسَظ انؼشثُخ ،وتطىَش يُبهزهب ،وتىظُف انتكُىنىرُب فٍ تؼهًهب.
يؼبَُش انكفبءح انهغىَخ ووعبئم تقىًَهب.

انًحىر انخايص :دور وضائم اإلعالو فً انتبادل انثمافً بٍٍ لطر وانهُذ
 انخقبفخ انهُذَخ فٍ اإلػالو انقطشٌ (يخبل :انهُذ فٍ األخجبس ،األفالو انىحبئقُخ ،انذسايب .)... تأحُش اإلػالو انزذَذ فٍ انتجبدل انخقبفٍ ثٍُ قطش وانهُذ (يخبل :شجكبد انتىاصم االرتًبػٍ،قُىاد انُىتُىة .)...
 -دوس اإلػالو انهُذٌ فٍ انتُىع انخقبفٍ فٍ انًزتًغ انقطشٌ وانؼشثٍ.

 شروط انًهخص:
 َكتت انًهخص فٍ صذود  011كهًخ. َزت أٌ َتضًٍ انًهخص :انًضىس انًشاد انكتبثخ فُه ،أهًُخ انجضج وئشكبنُبته وفشضُبتهواألعئهخ انتٍ عُزُت ػُهب ،وانًُهذ انًتجغ ،وخًظ كهًبد يفتبصُخ.
 نغخ انًإتًش :انهغخ انؼشثُخ. آخر يىعذ نتطهى انًهخصات 00 :فبراٌر 9191و.
 اإلعالٌ عٍ انًهخصات انًمبىنة 99 :فبراٌر 9191و.
 ترضم انًهخصات يرفمة بًُىرج انتطجٍم إنى انبرٌذ اإلنكتروًَ. Qatindia@qu.edu.qa :
 نالضتفطار ،Qatindia@qu.edu.qa :أو .conferenceqatar@aljamia.net

ًَىرد انتغزُم
االعى
انزُغُخ
انشتجخ انؼهًُخ
انىظُفخ انضبنُخ
رهخ انؼًم
سقى انزىال
انجشَذ اإلنكتشوٍَ
ػُىاٌ انىسقخ انجضخُخ
هم تضتبد ئنً تأشُشح
دخىل دونخ قطش؟
هم تشغت ثبنتششش نًُضخ
عفش وئقبيخ فٍ قطش؟
(نهقبديٍُ يٍ انهُذ فقظ)

َؼى

ال

َؼى

ال

انهجُة انتُظًٍٍة
االضى
د .يُتصر فاٌس انحًذ
د .عادل فتحً رٌاض
أ .أضهى تىفٍك إبراهٍى
د .عبذ انحك بهعابذ
أ.
أ .عبذ انهطٍف كً ضً
د .عالء عبذ انًُعى
د .يحًذ انرهاوي
أَ .جاز فهٍاَذي

انصفة
جهة االَتطاب
يشكض انهغخ انؼشثُخ نهُبطقٍُ ثغُشهب  -ربيؼخ سئُظ انهزُخ
قطش
َبئت انشئُظ
قغى انهغخ انؼشثُخ  -ربيؼخ قطش
ػضى
انزبيؼخ اإلعاليُخ  -كُشاال
قغى انهغخ انؼشثُخ  -ربيؼخ قطش

ػضى

ػضى
يشكض انزبنُخ انهُذَخ  -قطش
يشكض انهغخ انؼشثُخ نهُبطقٍُ ثغُشهب  -ربيؼخ ػضى
قطش
ػضى
قغى انهغخ انؼشثُخ  -ربيؼخ قطش
ػضى
انزبيؼخ اإلعاليُخ  -كُشاال

انهجُة انعهًٍة
االضى
أ.د .رشٍذ بىزٌاٌ
أ.د .عبذ انطالو أحًذ
أ.د .ضالية انطىٌذي
د .عبذ هللا عبذ انرحًٍ
د .تاج انذٌٍ عهٍار
أ.عبذ انرزاق أو اش إي
أ.د .يحًىد انعشٍري
أ.د .يراد يبرون
أ.د .يرٌى انُعًًٍ
أ.د .هٍثى ضرحاٌ

انصفة
جهة االَتطاب
سئُظ انهزُخ
سئُظ قغى انهغخ انؼشثُخ  -ربيؼخ قطش
َبئت انشئُظ
سئُظ انزبيؼخ اإلعاليُخ – كُشاال  -انهُذ
ػضى
قغى انهغخ انؼشثُخ  -ربيؼخ قطش
يذَش يشكض انهغخ انؼشثُخ نهُبطقٍُ ثغُشهب  -ػضى
ربيؼخ قطش
ػضى
يشكض انزبنُخ انهُذَخ  -قطش
ػضى
يشكض انزبنُخ انهُذَخ  -قطش
يذَش ثشَبيذ انهغخ انؼشثُخ وحقبفتهب – ربيؼخ ػضى
رىسرتبوٌ-قطش
ػضى
قغى انهغخ انؼشثُخ  -ربيؼخ قطش
ػضى
قغى انهغخ انؼشثُخ  -ربيؼخ قطش
ػضى
قغى انهغخ انؼشثُخ  -ربيؼخ قطش

