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 2022دعوة إ ىل إملشاركة يف فعاليات إملنتدى "إنسانيّات" تونس  

جابة  15 نومفب   2021)   (أ خر  أ جل  لل 

ع للباحثني  ْشر ـ يّل يف إلعلوم الانسانيّة والاجامتعيّة، ي  منتدى دو  "  إنسانّيات"

  فاق درس  آ  يت عّدة وإملنتس بني إ ىل أ جيال خمتلفة وإملهمتنّي بآ  إملتحّدرين من م

فضاء   مشاريعهم رحيب    مشرتكة  يف  وإلتّدإول  وإلتّحاور  للتّعارف  ا 

 بادل معه. وإلتّحادث إ ىل مجهور إملنتدى وإلتّ  إلبحثيّة

سليل   إملنتدى  حاضن،  فضاء    هذإ  إلّرهاانت  وبدلإن   من  تونس  تتزّنل  فيه 

فريقيا وأ ورواب وكسب   هذه إلّرهاانت يقتيض من   إملغرب وإلشق إل وسط وإ 

وإلأ إملتخّصصني إجملمتعات  درس  يف  إجلهود    تتظافر  أ ن  إلبدلإن  هبذه  انيّس 

تجّّل ما يف إلّظوإهر إملعروضة وتتقاطع إل انرإت لي   وتتعاضد وأ ن تتلحق إلعقول

 . ساعب وأ وْ لدّلرس من ترك  

عادة الاعتبار إ ىل وضعهو منتدى ي   نسانيّة والاجامتعيّة إلعلوم الا  سهم يف إ 

دإرة شؤون إجملمتع  يف  بحث ويف منظومات إلتّعلمي وإل  بيان أ مهيّة إ سهاهما يف إ 

إختصاصات   نظر  قضااي    ويفتح زوإاي  إلّرإهن من  إلتّارخي  ما يف  إ ىل  متعّددة 

 . وديناميّات تغيري جديدة
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هو منتدى أ ّسس ته جامعات منّوبة وتونس إملنار وتونس ومعهد إل حباث عن  

للّشق إل وسط    GISوإجملّمع ذو الاهامتم إلعلمّي    IRMC  إملغرب إملعارص بتونس

إل سلميّة  وإلعوإمل  إل وسط  إلّشق  يف  إلبحث  وجامعة  إل سلميّة    وإلعوإمل 

Société d’étude du Moyen-Orient des Mondes Musulmans   وتدمعه مؤّسسات

وثقافيّة أ اكدمييّة  أ خرى ومجعيّات  هيئات   ؛ علميّة  إلتحاق  إملؤّسسون    وينتظر 

ليه فريقيا وأ رواب وإلشق إل وسط ترغب يف إ  من بدلإن إملغرب و    الانتساب إ 

نشاء ش بكة رإفدة حاضنة ينتسب ممثّلهتا    ونرصحي  مهو إحلرص لكّه عّل إ 

 وممثّلوها إ ىل غالب إلبدلإن إملذكورة.

ىل    20تدور فعالّيات إدّلورة إل وىل من هذإ إملنتدى بتونس من   سبمتب    24إ 

فيه حمارضإت    ملتقى علمّي عاملي ويف هذه إل اّيم إمخلسة يعقد    2022 تكون 

تدور    لقاءإت كبى ثلثةم ابلتوإزي مع ذكل  وموإئد مس تديرة وورشات وتنظّ 

عّل موضوعات رإهنة : الانسانيّات إلّرمقيّة وإللّغات إلوسائط يف نقل إملعارف  

ووجوه إخنرإط إلعلوم الانسانيّة والاجامتعيّة يف تطوير إجملمتع؛ ويسامه يف هذه  

وفنّ  وأ دابء  ومثقّفون  وإجملمتع  الانسان  علوم  يف  متخّصصون  انون  إللّقاءإت 

ابحثون وممثّلون عن إجملمتع إملديّن. ينظم إملنتدى معرضا للمنشورإت  -وطلبة

إحلديثة يف إلعلوم الانسانيّة والاجامتعيّة ويقرتح عّل إملشاركني برانجما فنيا  

 وثقافيا ممتزيإ.
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 أ هدإف إملنتدى "إنسانيّات" 

  :  إ ىل "إنسانّيات"هيدف إملنتدى 

إل حباث   .1 ل برز  والاجامتعيّة  الانسانيّة  إلعلوم  يف  إملتخّصصني  عرض 

إملس تجّدة يف جمالت درسهم ول س ياّم ما تعلّق مهنا ابلعامل إلعريب إل سليّم، 

وتوفري فرصة الاّطلع عّل حقول معرفة جديدة وإلنقاش يف بعض ما ظهر 

 .من مناويل وما صيغ من معاول وإصفة

حتوّ   .2 يف  دلرس إلتّحاور  إلفاحتة  إل س ئةل  ذاكء  وإ  إملعارصة  إجملمتعات  لت 

أ و   منقسمة  معارف  بني  إل س باب  مّد  وإلعمل عّل  مهنا  أ و  جوإنب  جمّزأ ة 

 مفّرقة.

إلباحثني ،يف إ طار ورشات تكوين، عّل مقارابت حديثة  -إ طلع إلّطلبة  .3

م وتبادل  يف إلعلوم الانسانيّة والاجامتعيّة وتوفري إلفرصة هلم للتّعريف ببحوهث

 .إلّرأ ي فهيا والاسرتفاد خببة بعضهم بعضا

 جعل إملشاركني يف إملنتدى يكتشفون بعض ما يف ترإث إلبدل إملضيّف   .4

 . وفنّه من روح مبدع ممتزّي 
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 2022دعوة إ ىل إملشاركة يف فعاليات إملنتدى "إنسانيّات" تونس  

 

من طلبة دكتورإه وما بعد إدلكتورإه )إلباحثون يف إلعلوم الانسانيّة والاجامتعيّة  

حدى ( مدع  ابحثني وابحثني–وأ ساتذة   مقرتحات مساهامت اب  تقدمي  إ ىل  ّوون 

 صيغتني : 

 وعنوإن هذه إملوضوعة :  إلعلمّي إلعامليّ   إمللتقى مدإخلت تندرج يف موضوعة  . 1

ثر موجات  أ زمات جاحئة حصيّة متلحقة غامرة اكبدها إلعامل أ مجع وأ ربكت ، فعّل إ 

م، يف إمللتقى إلعلمّي  قد  يوّد منّظمو إملنتدى أ ن ت    ، بل إس تثناء  فيه  اكفّة إجملالت

بعاّمة مبختلف   إل زمة  متنّوعة عن ظاهرة  أ حباث  إ طاره،  ينّظم يف  إّّلي  إلعاملّي 

إملوضوعة تفتح إلباب للش تغال عّل  وإضعها وأ شاكلها، فصيغة إمجلع يف عنوإن  م  

مناذج من أ زمات ش ّّت س ياس يّة وإجامتعيّة وإقتصاديّة وأ خلقيّة ودينيّة ونفس يّة 

 وفكريّة وبيئيّة وغريها وتقدمي إ انرإت عهنا.

- أ حباث جديدة عن بدلإن إملغرب وإلّشق إل وسط وإفريقيا وإلفضاء إل ورو  .2

إلفنون وإلهندسة إملعامريّة، عمل إل انسة،  }توّسطّي يف الاختصاصات إلتّالية :  م

إلتّصممي، إدلميغرإفيا،  إحلقوق،  إلتّعلمييّة،  إل ديّب،  إلنّقد  إل اثر،  درإسات    عمل 

إلفّن،  إلتّارخي، اترخي  إل جناس،  عمل  إلتّرّصف،  إجلغرإفيا،  إلّصورة، الاقتصاد، 

انيّات، عمل إملوس يقى، إدّلرإسات إل سلميّة وعلوم إل داين، إل داين إملقارنة، إللّس

فقه إللّغة، إلفلسفة، عمل إلنّفس، إلعلقات إدّلوليّة، عمل الاجامتع، علوم س ياس يّة،  

 . {علوم إلرّتبية، علوم إل خبار، إلعلوم إلعرفانيّة، إلرّتمجة
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 إملذكورة أ عله ويف لقاءإت أ خرى   إللّقاءإت إلثّلثةوتقّدم هذه إل حباث يف   

مت    . قرتح من ورقات حبثحبسب ما ي   نظ 

 هذإ ويشّجع منّظمو إملنتدى بصفة خاّصة :

إملغرب  ✓ ببدلإن  والاجامتعيّة  الانسانيّة  إلعلوم  جمالت  يف  إلباحثني  مساهامت 

بعد   ما  يف  مه  ممّن  أ و  إدّلكتورإه  يف  إملسّجلني  من  إل وسط  وإلّشق  وإفريقيا 

 إدّلكتورإه.

 للختصاصات. مقرتحات يف مساهامت عابرة  ✓

قارنيّة لظوإهر ببدلإن إملغرب أ و بدلإن إملشق أ و بدلإن  ✓ ورشات فهيا عروض م 

لمل إلتّحليل يف إلعلوم   إفريقيّة أ و مناطق أ خرى من إلعامل، توّطئ لتآ ّملت يف س 

 الاجامتعيّة )من إحملّّلّ إ ىل إلعابر لدّلول(.

إ ✓ وروإفد  إمليدإن  عّل  الاش تغال  بقضااي  تتعلّق  إلعلوم  ورشات  يف  ملعطيات 

 الانسانيّة والاجامتعيّة )أ رش يفات، إ حصائيّات، حوإرإت، إ خل.(.

لقاءإت مشرتكة تتناول إ ضافات الانسانيّات إلّرمقيّة، إحلاليّة وإلقادمة، يف إل حباث   ✓

 إجلارية وإل حباث إملقبةل.
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 يش متل لّك مقرتح ورشة بس يطة أ و مضاعفة عّل إلعنارص إلتّالية :

أ شغال إملسامهني فهيا )  - دإرة  إ  ليه حّصة  إ  تسمية إلورشة وإمس مسؤول تعهد 

 ميكن أ ن يكون أ حد إملسامهني إل ربعة ( 

 علمة عّل إل قىص ( 1500تقدمي ملوضوعة إلورشة ) -

 أ سامء إملسامهني وصفاهتم و أ سامء مؤّسساهتم وعناويهنم الالكرتونيّة   -

 إل قىص (  علمة عّل 1500ملّخص للّك مدإخةل ) -

مؤّسساهتم   وأ سامء  أ حصاهبا  أ سامء  عّل  فرديّة  بصفة  إملقّدمة  إملقرتحات  وتش متل 

 علمة عّل إل قىص(  1500وعناويهنم الالكرتونيّة وملّخص ملوضوع إملدإخةل يف 

 تكون إملدإخلت ابلعربّية أ و الانلكزييّة أ و إلفرنس ّية 
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  إلّروزانمة 

 

 -إملسؤول  ابمس   wordترسل مقرتحات إملدإخلت وإلورشات يف صيغة   

إلمنوذج   2022إنسانيات   إلعنوإن     حسب  إلتايل:  إ ىل 
insaniyyattunis2022@gmail.com 

 2021نومفب    15  وذكل يف أ جل ليتجاوز 

 

إلعلمّي     ة إملقرتحات وجتيب أ حصاهبا يف موّّف ديسمب  تدرس هيئة إملنتدى 

ىل إلهيئة إلعلمّية    2021 وترسل إلّصيغة إلهّنائّية للمقرتحات إملقبوةل وملّخصاهتا إ 

عدإد إلريانمج إلهّنايّئ و إلكتاب    2022أ فريل    1قبل يوم   حّّت يقع إلّشوع يف إ 

 إملش متل عّل ملّخصات إملدإخلت وأ شغال إلورشات 

 إملس تديرة وإملوإئد  
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 معالمي إملشاركة 

 

أ ورو للباحثني إّّلين يش تغلون يف أ حد بدلإن إلّشامل ) سوإء قّدم حبثا    70

 أ و شارك ابحلضور ( 

أ ورو للباحثني إّّلين يف أ حد بدلإن إجلنوب ) سوإء قّدم حبثا أ و شارك    50

 ابحلضور ( 

 أ ورو للمسّجلني يف إدّلكتورإه أ و من مه يف ما بعد إدّلكتورإه 25

 مشاركة طلبة إدّلكتورإه وإملاجس تري جّمانيّة

 ميكن إلنّظر يف جعل إملشاركة جّمانيّة لبعض إملشاركني يقّدمون طلبا يف ذكل  

ويمّت ذكل بصيغة يقع حتديدها   2022أ فريل    1تسّدد معالمي إملشاركة قبل يوم  

 يف مرإسةل لحقة

تغّطي معالمي إملشاركة تاكليف إلواثئق إليّت توّزع يف أ ثناء إملنتدى و رإحات  

 م إملنتدى إمخلسة إلقهوة وإلغدإء طوإل أ ايّ 

أ ن   إملشاركني وميكن  فهيي عّل حساب  وإلعشاء  قامة  وإل  إلّسفر  تلكفة  أ ّما 

 نتدإرس مع أ حصاب إلزّنل تعريفات جامعّية 
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