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العلمية  ليف وترجمة الكتب العلمية وكتب الثقافةأمبادرة اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لت

. والمراجع العلمية الى اللغة العربية  

 

مبادرة اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مركز يتشرف قطاع الدراسات العليا والبحوث ..باالعالن عن 

العلمية والمراجع العلمية الى اللغة العربية  بحوث تنمية اقليم الدلتا لتاليف وترجمة الكتب العلمية وكتب الثقافة

 .وانتاج الوسائل التعليمية للتعليم االبداعى للعلوم

 

 حث العلمى والتكنولوجياللمشاركة وملء النموذج الدخول على موقع اكاديمية الب : 

 

http://www.asrt.sci.eg 

 

  م4151فى موعد اقصاه نهاية 
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ول تحت عنوان )دور التعليم العالى فى بناء اقتصاد المعرفة مؤتمر وزارة التعليم العالى األ

 . وتنمية مجاالته االستثمارية(

يتشرف قطاع الدراسات العليا والبحوث باالعالن عن مؤتمر وزارة التعليم العالى االول تحت عنوان )دور 

التعليم العالى فى بناء اقتصاد المعرفة وتنمية مجاالته االستثمارية( تحت شعار )مصر تعبر على جسور 

 . المعرفة( الذي سيعقد فى شهر يونيو القادم
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 م4151:ثقافة الطفل والهوية العربية: تحديات ورهانات،، أكتوبر مؤتمر 

 

 

 

 م 4151مايو  48آخر موعد لتلقي الملخصات : 

 

 .تتحّمل جهة المؤتمر تذاكر السفر واإلقامة واإلعاشة لذوي األبحاث المقبولة

 

عربية: تحديات ورهانات قطر المؤتمر الدولي ثقافة الطفل والهوية ال -تنظم وزارة الثقافة والفنون والتراث

 .4151 -51 – 41-48يومي 

 :المحاور

: بناء ثقافة الطفل في تجارب األدباء والمؤسسات يضم هذا المحور الدراسات النقدية التي تسلط المحور األول

الضوء على جهود األدباء العرب المهتمين بالكتابة إلى الطفل، وكذلك المؤسسات التعليمية والتربوية 

 .، مبرًزا أثر ذلك في بناء ثقافة الطفل العربي عبر مراحل اجتماعية مختلفةوالثقافية

 

 .القراءة وسبل تعزيز التثقيف الواعي للطفل المحور الثاني:

يُعنى هذا المحور بالطرائق واألساليب واالستيراتيجيات الخاصة بتعزيز تثقيف الطفل العربي، حسب 

نها مع الواقع العربي ونوعية الطفل العربي، مع التركيز على موقعنا النظريات المختلفة، والسيما ما يتوافق م

 .منها

 

 .أهمية النصوص األدبية في تثقيف الطفل العربي المحور الثالث:

نظًرا ألهمية األدب في تشكيل وجدان الطفل ووعيه، يركز هذا المحور على الدراسات التي تهتم برصد مدى 

والتعليم  -والمؤسسات التربوية )التعليم العام بمراحله (األفراد )األدباءحضور النصوص األدبية في أفق 

 .وبيان أثر هذه النصوص في التثقيف وتعزيز الوعي عند الطفل (العالي الجامعي
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 .: المد اإلعالمي وتأثيرة في تثقيف الطفل العربيالمحور الرابع

ميقة لثورة تكنولوجيا المعلومات واإلعالم، بمختلف يخص هذا المحور الدراسات المعنية برصد التأثيرات الع

 .أنواعه، في مستقبل أجيالنا وأطفالنا؛ وذلك على مستويات متعددة، أهمها الوعي والتثقيف واللغة والقيم

 

 .الثقافة االلكترونية : مصادر وفرص وتحديات المحور الخامس:

لكترونية لدى العرب، وخاصة في لل عالم باتت ينشغل هذا المحور بالدراسات التي ترصد مظاهر الثقافة اإل

الرقمنة فيه شعاًرا للحاضر والمستقبل، وكذلك رصد الصراع الحاد بين الورقي والرقمي على مستوى 

 .إلخ…التثقيف، والنشر اإللكتروني، والتعليم اإللكتروني، ودور كل ذلك في تنمية ثقافة الطفل ، 

 

 .وو اإلعاقةالثقافة واألشخاص ذ المحور السادس:

يسلط المحور الضوء على الحقوق الثقافية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة، في لل ما خلفه الدين اإلسالمي 

من تراث، وفي لل االتفاقيات الدولية، للوقوف على طبيعة التزامات الدول العربية بهذه الحقوق. ومعرفة 

الرتكاز على قيم أساسها إعالء شأن الكرامة البشرية، وضعية هذه الفئة، وطبيعة الثقافة التي يتعاطون معها با

 .وإحقاق الحق وإقامة العدل والمساواة

 

 :شروط المشاركة

كلمة، على أن يتضمن أهمية الموضوع المدروس، وإطاره  211أن يُقدم ملخص البحث في حدود  .1

 .النظري، وعناصره، ونتائجه المتوقعة

 .ؤتمر حصًراأن يندرج البحث ضمن أحد محاور الم .2

 .أن يلتزم الباحث األصول العلمية المعتمدة عالميًّا .3

 .صفحة 01أال يتجاوز البحث  .4

 .( في الهامش54( في المتن، )51، حجم )Traditional Arabic أن يُحرر بخط .5

 .أن تُكتب الهوامش في أسفل الصفحة، مرقمة ترقيما آليا مسترسال .6

 :لمراجع في نهاية البحث، مرتبة أبجديا وفق اآلتيأن تُوضع قائمة المصادر وا .7

 .اسم الكاتب، عنوان الكتاب، دار النشر، البلد، السنة

 .أن يُرسل ملخص البحث ونص البحث كامال في المواعيد المحددة .8

 .أن يحظى البحث بقبول لجنة التحكيم .9

 .يافة للمشاركين الذين قبلت أبحاثهمأن تلتزم الجهة المستضيفة بتكاليف تذاكر السفر اإلقامة والض .10

 .أن يتعهد المشارك بأن البحث المقدم ينشر ويعرض ألول مرة في المؤتمر .11

 .لن يُنظر في أي بحث ال يلتزم شروط المشاركة .12
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 .4151/أبريل/ 54البدء في تلقي الملخصات الخاصة باألبحاث  .1

 .4151/مايو/48م الخميس الموافق آخر موعد إلرسال ملخص البحث يو .2

 .م4151مايو 48تاريخ اإلشعار المبدئي بقبول ملخص البحث يوم الخميس الموافق  .3

 .4151أغسطس  41آخر موعد لتسلم البحث كامالً األحد الموافق  .4

 .2015 /22/9دفع كتيب المؤتمرللطباعة  .5

 .م4151أكتوبر 29و  48تاريخ انعقاد المؤتمر  .6

 

 :االتصال

ه جميع المراسالت والملخصات واألبحاث إلى األستاذة الدكتورة كلثم الغانم، رئيس لجنة أمناء الجائزة،  تُوجَّ

 :ورئيس المؤتمر، على البريد اإللكتروني اآلتي

(childif-qa@moc.gov.qa) 

 :أو البريد العادي

 44121قطر، الدوحة، ص.ب.: 

 (58الدور ) -الوزارة برج -وزارة الثقافة والفنون والتراث

 (+172) 22144444الهاتف: 

 (+172) 22144444الناسوخ: 

  :…http://www.qataraward.org/index.aspxالموقع

 m_mostafa@qu.edu.qa :البريد

 :معلومات أخرى

 فل الجهة المنظمة بتوفير تأشيرة الدخول إلى دولة قطر للمشاركين في المؤتمر حسب القوانين تتك

إلى غاية  4151/ 51/ 47المعمول بها ، وكذلك تذاكر السفر واإلقامة والضيافة، ابتداء من الثالثاء 

 .وإلكترونيًّا للجهة المنظمة الحق في نشر األبحاث المقدمة للمؤتمر ورقيًّا ،2015 /10 /30االثنين 
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 . اج كلية طب جامعة ناميبيا عدد من اساتذة الطب المصريين للتدريس بهايحتإ

 

اج ييتشرف قطاع الدراسات العليا والبحوث ..بالتعاون مع االدارة المركزية للعالقات الثقافية االعالن عن احت

 . كلية طب جامعة ناميبيا عدد من اساتذة الطب المصريين للتدريس بها

 :. يد من المعلومات عن الولائف المطلوبة الدخول على الموقع االلكترونىزللم

www.unam.edu.na 
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 . بدولة باكستانباسالم اباد  CIIT عدد منح دراسية مقدمه من معهد تكنولوجيا المعلومات

العليا والبحوث ..بالتعاون مع االدارة المركزية للعالقات الثقافية االعالن عن عدد تشرف قطاع الدراسات 

بدولة باكستان للحصول على درجة باسالم اباد  CIIT منح دراسية مقدمه من معهد تكنولوجيا المعلومات

علوم االدارة  -الرياضيات  -الماجستير للطلبة المؤهلين من الدول العربية وغيرها فى مجاالت )علوم الحاسب

 -علوم التربة  -االحياء  -الكيمياء  -االرصاد الجوية  -ادارة المشروعات  -الفيزياء  - الهندسة الكهربائية -

 (معالجة المياة المستديمه -علوم البيئة  -دراسات التنمية  -العالقات الدولية 

 

 يد من المعلومات الدخول على الموقع االلكترونى زللم

WWW.Comsats.edu.pk 
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ملتقى السيمياء والنص األدبي: سيميائيات باريس بين 

 .م4151الترجمة والتلقي، الجزائر، نوفمبر 

 

 

 

 م4151مايو  05آخر موعد الستالم الملخصات: 

 

 .واإلعاشةتتحّمل الجهة المنظمة اإلقامة 

 

 :يعقد قسم اآلداب واللغة العربية بجامعة محمد خيضر، بسكرة، بالمشاركة الفعالة لمخابر القسم الثالثة

 مـخبـرالـلســانيــات واللغــة العـــربية –

 مخبر أبحاث في اللغة واألدب الجزائري –

 ــامـخبـر وحــدة التكويــن و البحث فـي نظـريــات القــراءة ومنــاهجهـ –

” سيميائيات باريس بين الترجمة والتلقي“ :في طبعته الثامنة بعنوان” السيمياء والنص األدبي“الملتقى الدولي 

 .4151نوفمبر  18، 11، 51أيام: 

 

 :المحاور

اصطالحي: يتولى ُمدارسة ترجمة المفاهيم األساسية للنظريات السيميائية ونقدها، وتحليل االختالف  -5

عربي(، ومدى مراوحته بين سعي إلى  –فرنسي  – اميس العربية المعاصرة )انجليزيالمصطلحي في القو

التجذر في الثقافة التراثية العربية، من جهة، واستجابة للحمولة المعرفية التي يختزنها المصطلح في ثقافته 

نسقه العام اللسانية األصلية، من جهة أخرى.إذ إن األمر يتطلب فهم طبيعة المصطلح وكيفية تشكله في 

وإيحاءاته المتعددة، كما أنه فيالوقت نفسه يستلزم تقديم المقابل العربي المالئم وفق قواعد الصياغة العربية 

 .وداللتهاوحقولها المعرفية المتعددة

نظري: يعنى برصد تمثل الفكر العربي للسيميائيات )مدرسة باريس( بوصفها نظرية فلسفية عامة لتفسير  -4

يطة بنا وتأويلها، على اختالفها، والمعبر عنها باللسان وغير اللسان، نستهدف من خالله تحديد الظواهر المح

آليات استيعاب الخلفيات المعرفية التي تصدر عنها النظريات السيميائية والمستندة إلى الروافد الشكالنية 

النظرية المنبثقة عن هذا  البنيوية والظاهراتية وعلم السرد وغيرها. كما نحاول أن نكشف عن التصورات

التراكم المتشكل من التقاء المعجمية و الفلسفة باإلرث اللساني، والتي بلورت ضمنها السيميائية العربية 

 .جهازها المفهومي

ميداني: يتولى البحَث في المجاالت التطبيقية العربية عن مدى انعكاس تمثل النظرية السيميائية في نقلتها  -0

يائية الفعل، أو حالة األشياء التي شّكلت جهازا مفهوميا تجلّى في زخم ذلك التراكم النظري النوعية من سيم

 والتطبيقي، إلى سيميائية األهواء؛ حيث لم تعد تكتفي النظرية بالعامل الذي ُيقِدم على الفعل لتتجاوزه إلى 
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النفعالي للعامل وما ينبثق عنه من العامل الذي تعتمل دواخلُه بمشاعر وأحاسيس، في محاولة للتأسيس للبعد ا

مفاهيم جديدة تغني اإلرث النظري، وتمّكنه من تجاوز قصوره المعرفي المنحصر في البنية العاملية التي 

 .صاغتها سيميائية الفعل

 :شروط المشاركة

تقديمه في أوالً: أن يكون البحث في أحد محاور الملتقى، وأن يكون إضافة علميّة أصيلة، لم يسبق نشره أو 

، بما في ذلك الهوامش (A4) صفحة 01صفحة، وال يتجاوز  51ملتقيات أو فعاليات سابقة، وأال يقل عن 

في كتابة الهوامش.  54في المتن، و 52، الحجم: (Simplified Arabic):والمراجع والمالحق. نوع الخط

 .1.5 :، تباعد األسطر54قاسه ،وم((Times New Roman أما البحث المكتوب باللغة األجنبية فيكون بخط

ثانيا: تقبل المداخالت باللغات: العربية والفرنسية واإلنجليزية، وأن يتقيّد البحث بالمعايير العلميّة 

 .والموضوعيّة في المنهج والعرض والتحليل

يزية، مع كلمة؛ أحدهما بلغة البحث، والثاني باللغة الفرنسية أو اإلنجل 411ثالثا: تقديم ملخصين )في حدود 

 (كلمات المفتاح 11تعيين ما ال يقل عن 

 .رابعا: تخضع الملخصات والمداخالت للتحكيم العلمي المعمول به

 خامسا: ملء استمارة المشاركة المرفقة

 :مواعيد مهمة

 كلمة 411،في حدود 4151ماي  05آخر أجل الستالم الملخصات: 

 .4151جويلية  14اإلشعار بقبول الملخصات: 

 .4151سبتمبر 10الستالم المداخالت المقبولة ملخصاتها:  آخر أجل

 .أكتوبر 11اإلشعار النهائي بقبول المداخالت: 

 :االتصال

 ، الجزائر17111ق. ر، بسكرة،  521ص. ب 

 00213 33 54 32 :الهاتف

 00213 33 54 32 :الناسوخ

  :biskra.dz-http://fll.univالموقع

 moltakasimyaa.biskra@gmail.com :البريد

 مسئولية الباحث: النقل الخارجي

 مسئولية الجهة المنظمة: اإلقامة واإلعاشة
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