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شىساخ اٌشتيغ اٌؼشتي وذحىالخ اٌشخظيح اٌؼشتيح
 22 – 21أبريـــم 2015

حتت رعاية
األستار انذكتىر /انسيذ أحًذ أحًذ عبذ انخانك
وصيش اٌرؼٍيُ اٌؼاٌي

األستار انذكتىر /شريف حًاد

األستار انذكتىر  /حسيٍ عيسي
سئيظ ظاِؼح ػيٓ شّظ

وصيش اٌثحس اٌؼٍّي

األستار انذكتىر /عهي عبذ انعسيس عهي
ٔائة سئيظ اٌعاِؼح ٌٍذساعاخ اٌؼٍيا واٌثحىز

حتت إشراف
األستار انذكتىر  /يصطفي يرتضي عهي
وويً وٍيح اآلداب ٌٍذساعاخ اٌؼٍيا واٌثحىز

ِمشس ػاَ اٌّإذّش

األستار انذكتىر /عبذ انرازق بركاث
ػّيذ وٍيح اآلداب
سئيظ اٌّإذّش

وٍيح اآلداب

انًؤتًر انسُىي انذوني األول
حىراث انربيع انعربي وتحىالث انشخصيت انعربيت

ِمذِــــــــــح
تشهد المنطقة العربية بوجو عام العديد من الثورات واالنتفاضات الشعبية  ،عالوة علي عدد ليس بقليل
من االحتجاجات الفئوية في دول عدة مثل تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين وسوريا  ،مما أدى إلي تعقد
المشهد السياسي واالجتماعي و اإلقتصادى في ىذه البلدان  ،وظهرت عدة إشكاليات متعلقة بشكل النظم
السياسية السلطوية التي سادت ىذه البلدان والدول المجاورة لها لعقود طويلة  ،عالوة علي اإلشكالية الخاصة
بشكل وطبيعة النظم السياسية المستقبلية علي وجو الخصوص  ،تلك التي يطمع المواطن العربي من خاللها في
الحصول علي حقو في تقرير مصيره من خالل المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية كأحد أىم النتائج
المرجوة من قيام ىذه الثورات أو ما يمكن أن نسميو بالصحوة العربية .
لقد وضعت تلك الصحوة العربية حدا لنهاية عقود من الخضوع ألنظمة سلطوية كانت قد بلغت مرحلة
الكهولة والتحلل  ،وقد أدت جميعها إلي تأخر وعرقلة كل سبل اإلصالح الديمقراطي في المنطقة  .وىي
الخطوة التي تأخرت كثيرا وتمثل " الصحوة العربية " نقطة فاصلة في تاريخ األمة العربية  ،تهدف إلي حق
المواطن العربي في تقرير مصيره وتحسين أوضاعو  ،وظهور ايدولوجيات جديدة يمكنها التعامل مع التحديات
العالمية واإلقليمية والمحلية  ،مثل العولمة والشرق األوسط الجديد .
لقد بات جليا ضرورة إيجاد إستراتيجيات وآليات جديدة يمكنها التغلب علي حالة الجمود الديمقراطي
واالقتصادي وإلغاء الفوارق االجتماعية بين أبناء الشعب الواحد  ،من خالل تعديل األيدولوجيات وصياغة
نظريات جديدة استنادا إلي تفكير ثاقب وتحليل عميق ألبعاد وخطورة تلك المرحلة  ،وبما يضمن تحقيق
أىداف تلك الثورات ويلبي حاجة المواطن العربي وأحقيتو في المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية من ىذا
المنظور يأتي اىتمام قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية اآلداب – جامعة عين شمس بعقد مؤتمره الدولي
األول تحت عنوان " ثورات الربيع العربي وتحوالت الشخصية العربية " .

أهـذاف انًؤتًــر
- 1إبراز أىم اآلثار االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والفكرية لثورات الربيع العربي .

- 2تناول أىم االتجاىات للشباب العربي في ظل الثورات العربية .
- 3سرد بعض األمثلة لقضايا العنف واإلرىاب التي تولدت عن تحوالت الربيع العربي .
- 4إلقاء الضوء علي تحوالت الشخصية والمجتمع في بلدان الربيع العربي .
- 5بيان دور األزىر والكنيسة في ظل تحوالت الشخصية في بلدان الربيع العربي .
- 6تناول مفهوم الشخصية في بلدان الربيع العربي .
- 7الكشف عن االختالفات القومية بين بلدان الربيع العربي .
- 8تحديد القوى الفاعلة في بلدان الربيع العربي .
- 9تحليل قضايا العنف واإلرىاب في بلدان الربيع العربي .
- 10الكشف عن العالقة بين الدين والشخصية في بلدان الربيع العربي .
- 11بيان موقف األدب والفنون من الربيع العربي .
- 12تحوالت الشخصية في المنطقة العربية بعد الربيع العربي .
- 13تحوالت المجتمعات العربية ثقافياً وسياسياً واجتماعياً في ظل ثورات الربيع العربي .

وسىف تذور جهساث انًؤتًر حىل انًحاور انتانيت :
أوال ً :اٌّحىس اٌخاص تاٌصىساخ
 - 1ذحىالخ اٌّعرّؼاخ اٌؼشتيح في ظً شىساخ اٌشتيغ اٌؼشتي .
 - 2اآلشاس االظرّاػيح وااللرظاديح ٌصىساخ اٌشتيغ اٌؼشتي .
 - 3اآلشاس اٌغياعيح ٌصىساخ اٌشتيغ اٌؼشتي .
 - 4اآلشاس اٌصمافيح واٌفىشيح ٌصىساخ اٌشتيغ اٌؼشتي .
ِ - 5غرمثً شىساخ اٌشتيغ اٌؼشتي وآفاق ذطىسها .
 - 6ذحىالخ اٌشثاب اٌؼشتي في ظً شىساخ اٌشتيغ اٌؼشتي .
 - 7اٌرحىالخ اٌّشذثطح تىالغ اٌّشأج اٌؼشتيح في ظً شىساخ اٌشتيغ اٌؼشتي .
 - 8اٌّّاسعاخ اإلػالِيح اٌرمٍيذيح واٌحذيصح في ظً شىساخ اٌشتيغ اٌؼشتي .
 - 9سؤيح ػاِح ِغرمثٍيح ٌغيٕاسيىهاخ اٌصىساخ اٌؼشتيح .
- 10اٌرطىساخ اٌرىٕىٌىظيا ووعائً االذظاي .

شأيا ً :ذحىالخ اٌشخظيح اٌؼشتيح اٌشاهٕح
ِ - 1فهىَ اٌشخظيح  ،ذأطيً اٌّفهىَ في ضىء اٌذساعاخ اٌغاتمح .
ٔ - 2ظشياخ اٌشخظيح في ضىء اٌرٕاوي اٌؼاتش ٌٍرخظظاخ .

 - 3اٌشخظيح اٌّظشيح ِٓ خالي اٌىراتاخ اٌفىشيح واألدب واٌفٕىْ اٌّخرٍفح .
 - 4خظائض اٌشخظيح اٌؼشتيح واٌرحىالخ اٌّشذثطح تها .
 - 5ذأشيشاخ اٌشتيغ اٌؼشتي ػٍي اٌشخظيح اٌؼشتيح .
 - 6االخرالفاخ اٌمىِيح وذأشيشاذها ػٍي ذغيش أّٔاط اٌشخظيح في دوي اٌشتيغ اٌؼشتي
( ِظش  ،ذىٔظ  ،اٌيّٓ  ،عىسيا ٌ ،يثيا  ،اٌثحشيٓ ) .
 - 7دوس اٌشثاب واألظياي اٌعذيذج ضّٓ ِٕظىِح اٌشخظيح اٌؼشتيح .
 - 8اٌمىي اٌفاػٍح في ئػادج طياغح اٌشخظيح اٌؼشتيح تؼذ أذالع شىساخ اٌشتيغ اٌؼشتي .
 - 9اٌشخظيح اٌؼشتيح اٌشاهٕح تيٓ ذعارتاخ اٌمىي اٌذاخٍيح وذأشيشاخ اٌمىي اٌخاسظيح
اٌىىٔيح .
- 10اٌشخظيح اٌؼشتيح تيٓ االعراذيىيح واٌذيٕاِيىيح ( سؤي ِغرمثٍيح ) .

شاٌصاً  :اٌّحىس اٌخاص تاٌذيٓ
 - 1لضايا اٌؼٕف واإلسهاب إٌاظّح ػٓ ذحىالخ اٌشتيغ اٌؼشتي .
 - 2دوس األصهش واٌىٕيغح في ذحىالخ ِا تؼذ شىساخ اٌشتيغ اٌؼشتي .
 - 3اٌذيٓ واٌشخظيح اٌّظشيح تيٓ اٌهيّٕح واٌرفاػً .
 - 4اٌخطاب اٌذيٕي تيٓ ذحذياخ اٌىالغ وآفاق اٌّغرمثً .

ششوط ذمذيُ األتحاز
 - 1أْ يىىْ اٌثحس في أحذ ِحاوس اٌّإذّش وِىضىػاذه .
 - 2أْ ذٍرضَ اٌثحىز تاألطىي اٌؼٍّيح ِٓ حيس األعٍىب وإٌّهط واٌرىشيك اٌّرثؼح في
اٌثحىز اٌؼٍّيح .
 - 3اٌثحىز واٌّىاد اٌّمذِح ٌٍٕشش يعة أال يىىْ لذ عثك ٔششها  ،أو لذِد في ِإذّشاخ
عاتمح أو ِمذِح ٌٍٕشش في ظهح أخشي .
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 أال يرعاوص اٌثحس  30طفحح شاٍِح اٌّشاظغ واٌّالحك . ذىرة اٌثحىز واٌٍّخظاخ تخظ  Arabic simplifiedوّا يٍي  ( :اٌؼٕاويٓ تٕظ – 16اٌّرٓ تٕظ  – 14اٌّشاظغ وِظادس اٌثحس في حذود  250وٍّح ) .
 يمذَ ِغ اٌثحس ٍِخض ال يرعاوص طفحح واحذج تاٌٍغح اٌؼشتيح واإلٔعٍيضيح . يرُ لثىي األتحاز تؼذ ذحىيّها وفما ٌمىاػذ إٌشش تّعٍح وٍيح اآلداب ظاِؼح ػيٓ شّظ . يمذَ اٌثاحس عيشذه اٌزاذيح ِشفك ِؼها طىسج شخظيح فيّا ال يضيذ ػٓ طفحح واحذجفمظ .
 -ذمرظش اٌّشاعالخ اٌخاطح واٌثحىز ػٍي اٌثشيذ اإلٌىرشؤي فمظ

asu.arts.c@gmail.com
 - 10ذىظه اٌذػىج ٌحضىس اٌّإذّش ٌٍثاحصيٓ اٌّمثىٌح أتحاشهُ .
 - 11ال ذرحًّ ظاِؼح ػيٓ شّظ ذزاوش طيشاْ وال اإللاِح ٌٍثاحصيٓ ِٓ خاسض ِظش .
ٌ - 12إلعرفغاس ػٓ أيه ِؼٍىِاخ أخشي ػٓ اٌّإذّش وويفيح اٌّشاسوح فيه تاٌثحىز
واٌحضىس االذظاي هاذفيا ً ػٍي عىشذاسيح اٌّإذّش :
أ /.سيهاَ دعىلي أحّذ  & 01060027612أ /.وعاَ اٌؼىاَ 01141238566

سعىَ االشرشان في اٌّإذّش
 300ظٕيه ِظشي ٌالشرشان ِٓ داخً ظّهىسيح ِظش اٌؼشتيح .
 200دوالس أِشيىي أو ِا يؼادٌها ٌالشرشان ِٓ خاسض ظّهىسيح ِظش اٌؼشتيح .
** سعىَ االشرشان ذشًّ ( سعىَ ذحىيُ اٌثحس – سعىَ ٔشش اٌثحس – اٌثشيه ٌّذج يىِيٓ–
وظثح اٌغزاء ٌّذج يىِيٓ ) .

ِىاػيذ هاِح
-

آخش ِىػذ العرمثاي ٍِخظاخ اٌثحىز .
آخش ِىػذ ئشؼاس تاٌّىافمح ػٍي اٌٍّخض .
آخش ِىػذ العرالَ اٌثحىز تظىسذها إٌهائيح .
ئشؼاس تمثىي اٌثحس تشىٍه إٌهائي .

يمرر عاو انًؤتًر
أ.د /يصطفي يرتضي عهي

( أوي فثشايش ) 2015
(  15فثشايش ) 2015
( ِ 15ـاسط ) 2015
( ا أتشيـــــً ) 2015

عًيذ انكهيت ورئيس انًؤتًر
أ.د /عبذ انرازق بركاث

كلية اآلداب
قطاع الدراسات العليا والبحوث

استًـارة تسجيــم
يؤتًر " حىراث انربيع انعربي وتحىالث انشخصيت انعربيت "
 22 – 21أبريــم 2015
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