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مقّدمة:

أسئلة المؤتمر:

ــرى  ــة، فن ــرة دونيّ ــامي نظ ــي واإلس ــم العرب ــى العال ــرة إل ــرون والنظ ــذ ق من
الغــرب يحــاول جاهــًدا تســليط الضــوء علــى المناحــي الســلبيّة فــي كّل الدراســات 
العربيـّـة، كمــا نــراه يحــاول جاهــًدا طمــس أّي أثــر لإلســام وللحضــارة العربيـّـة 
ــى  ــى الضعــف المنهجــّي وعل ــك عل ــن ذل ــدًل م ــز ب ــّي، والتركي ــخ العرب والتاري
غيــاب الفكــر التحــّررّي فــي جميــع المؤلَّفــات العربيـّـة. ولقــد أشــار إلــى خطــورة 
هــذه المســألة إدوارد ســعيد فــي كتابــه »الستشــراق« الــذي صــدر عــام 1978م، 
ــة خلقهــا  ــة بحت ــة غربيّ ــا هــو ظاهــرة معرفيّ حيــن وضــح أن » الستشــراق إنّم
الغــرب لتقييــد الشــرق داخــل صــورة نمطيـّـة محــدَّدة وعمــل جهــده علــى ترســيخ 

هــذه الصــورة الســلبيّة فــي كّل مؤلَّفاتــه وكتاباتــه عــن الشــرق«.

ــى  ــم إل ــى تقســيم العال ــا عل ــت أساًس ــد بني ــة الستشــراق ق ــد ســعيد أّن نظريّ وأّك
ــو الشــرق. ــى وه ــم األدن ــرب، والعال ــو الغ ــم األســمى وه ــن: العال جزأي

ول يخفــى علــى أحــد أّن العالــم الغربــّي يســعى، منــذ قــرون، إلــى طمــس كّل أثــر 
إســامّي وعربــّي مــن جميــع المؤلَّفــات والكتــب، مثلمــا يســعى إلــى محــو معالــم 

الهُويـّـة العربيـّـة.

هــل اســتطاعت الدراســات العربيّــة بــكّل زخمهــا، بمــا فيهــا المؤلَّفــات التــي . 1
كتبــت باللغــة اإلنجليزيـّـة واللغــات األوروبيـّـة، مــن تغييــر الصــورة النمطيـّـة 

التــي رســمها الغــرب عــن الشــرق؟

هــل النظريّــات العربيّــة النقديّــة المســتخدمة هــي نظريــات حداثيّــة، أم إنّهــا . 2
مجــّرد صــورة طبــق األصــل للنظريّــات النقديّــة الغربيّــة؟

ــاف . 3 ــي إضع ــر ف ــّي أث ــم العرب ــي العال ــرى ف ــم الكب ــاب دور التراج ــل لغي ه
المنتــج األدبــّي العربــّي؟ وهــل حيــن تقــوم دور النشــر الغربيـّـة بترجمــة هــذه 

األعمــال تفّرغهــا مــن محتواهــا؟ 
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المحور األّول: الدراسات األدبيّة واللغويّة في الغرب.

المحور الثاني: الدراسات اإلسالميّة في الغرب.

ويندرج تحته المحاور الفرعيّة اآلتية:
المدارس الحديثة في اللغويّات.	 
اللغويّات التطبيقيّة ومجالتها.	 
قضايا تعليم اللغة العربيّة للناطقين بغيرها.	 
التأصيل في الدراسات اللغويّة الحديثة.	 
رّواد الدراسات اللغويّة المعاصرون.	 
المدارس الحديثة في األدبيّات.	 
الدراسات األدبيّة وتطبيقاتها.	 
التأصيل في الدراسات األدبيّة الحديثة.	 
السرديّات ودورها في تطور الخطاب األدبّي.	 
رّواد الدراسات األدبيّة المعاصرون.	 
الدراسات األدبيّة واللغويّة المترجمة.	 

ويندرج تحته المحاور الفرعيّة اآلتية:
أثر التمازج الثقافّي في  الدراسات اإلساميّة. 	 
أثر اإلسام السياسّي في الفكر المعاصر.	 
اإلسام في الدراسات الغربيّة المعاصرة بين الثابت والمتحول.    	 
التاريخ المشترك للعالمين اإلسامّي والغربّي.	 
الدين »واآلخر«: األساس الدينّي للمشترك اإلنسانّي.	 
اإلسام في الغرب: تحّديات الهويّة والهجرة والمواطنة والتعّدديّة.	 
العالــم اإلســامّي والغــرب: تحّديــات التعايــش وإمكانــات التعــاون مــن أجــل 	 

عالــم أفضــل.
إمكانات تأسيس ميثاق إنسانّي مشترك.	 

محاور المؤتمر:
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المحور الثالث: الدراسات التاريخيّة والحضاريّة في الغرب.

المحور الرابع: الدراسات االجتماعيّة واإلنسانيّة في الغرب.

ويندرج تحته المحاور الفرعيّة اآلتية:
الغرب والتاريخ اإلسامّي: رؤى ومقاربات.	 
الدراسات التاريخيّة في الغرب بين الذاتيّة والموضوعيّة.	 
الدراسات التاريخيّة في الغرب: التنّوع ووحدة الهدف.	 
الحضارة العربيّة اإلساميّة في المنظور الستشراقّي المعاصر.	 

ويندرج تحته المحاور الفرعيّة اآلتية:
اإلعام العربّي في الغرب.	 
صناعة الرسالة اإلعاميّة الموجهة للغرب.	 
دراسات الرأي العاّم الغربّي.	 
الدراسات الجتماعيّة في الغرب.	 
أنثروبولوجيا المجتمعات الغربيّة.	 
الدراسات اإلقليمية الغربيّة.	 
الجغرافيا السياسيّة.	 
التاريخ الحديث للمجتمعات الغربيّة.	 
دراسات مقارنة للحضارات األوروبيّة والعربيّة.	 
اآلداب والفنون وسيلةً للتواصل مع الغرب.	 
الندماج الثقافّي بين الشرق والغرب.	 
دور مراكــز الستشــراق الغربيـّـة فــي صنــع السياســات والقــرارات المختلفــة 	 

التــي تتعلّــق بالعرب والمســلمين. 

توظيف وسائل التواصل المعاصرة لخدمة العاقة بين العرب والغرب.	 
معّوقات العاقة بين العرب والغرب.	 
الواقع والمأمول والمعالجات في العاقات البينيّة بين الشرق والغرب. 	 
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شروط المشاركة:

 تواريخ مهّمة:

المراسالت:

أن يرتبط البحث بأحد محاور المؤتمر وموضوعاته.	 
أو 	  مجلّة  إلى  تقديمه  أو  نشر،  وسيلة  بأيّة  نشره  يسبق  ولم  أصياًل،  البحث  يكون  أن 

مؤسسة أو مؤتمر آخر.
أن يكون البحث محقّقًا شروطَ المنهجيّة العلميّة.	 
أن ال يقّل عدد صفحات البحث عن )20( صفحة، وأن ال يزيد على )30( صفحة.	 
يطبع البحث على الحاسوب بخطّ نوع )Times New Roman( وبمسافة مزدوجة 	 

بين السطور، وحجم 14.
تخضع البحوث للتقييم العلمّي المعتَمد في المؤتمرات الدوليّة.	 
تقبل البحوث باللغة العربيّة واللغة اإلنجليزيّة مرفقًا بها ملّخص بالعربيّة واإلنجليزيّة.	 
على 	  علمّي  ببحث  المشاركون  ويحصل  اسمه،  يحمل  كتاب  في  المؤتمر  أعمال  تطبع 

نسخة منه.
رسوم المشاركة في المؤتمر : من خارج األردن: )250( دوالراً أمريكيًّا.	 

                                             من داخل األردن: )100( دوالر أمريكي.

تعقد أعمال المؤتمر يومي األربعاء والخميس 4-2020/3/5م.	 
ــى 	  ــة حتّ ــة واإلنجليزيّ تســتقبل طلبــات المشــاركة، وملّخصــات البحــوث باللغتيــن العربيّ

ــة يــوم الســبت 30 /2019/11. نهاي
آخر موعد الستالم البحوث: يوم األربعاء 2020/1/15م.	 
يُبلّغ المشاركون بالموافقة على طلب المشاركة قبل يوم الخميس 2020/1/30م	 
ــة، ووجبــات الطعــام 	  ــل الجامعــة بتكاليــف اإلقامــة فــي الفنــدق، والتنقــالت الداخليّ تتكفّ

خــالل مــّدة انعقــاد المؤتمــر.

ترسل طلبات االشتراك والملّخصات والبحوث إلى البريد اإللكترونّي الخاّص بالمؤتمر . 1
arstudiesinthewest@gmail.com :وهو

لالستفسار يُرجى االتّصال على أرقام الهواتف اآلتية:009627211111 فرعي 3555. 2
الهاتف الخلوي : 00962785511430     

00962796928597                      
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أّواًل: اللجنة التحضيريّة:
لجـــــان المؤتمــــــر

أ.د. محمد بني دومي - األمين العام للجمعيّة العلميّة لكلّيّات اآلداب - جامعة اليرموك - األردن.
أ.د. خميسي حميدي - األمين العاّم المساعد التّحاد الجامعات العربية – األردن.  

أ.د. عبد الرحيم الحنيطي - األمين العاّم المساعد التّحاد الجامعات العربية – األردن. 
أ.د. محّمد القضاة - الجامعة األردنية - األردن.

أ.د. علي عبد هللا موسى - األمين العاّم للمجلس الدولّي للغة العربيّة - دبّي.
أ.د. عبد هللا القرني - جامعة أّم القرى - المملكة العربيّة السعوديّة .
أ.د. يوسف السلمي - جامعة أّم القرى - المملكة العربيّة السعوديّة .

أ.د. أحمد المحمودي - جامعة موالي إسماعيل - المغرب. 
أ.د. سوزان القليني - جامعة عين شمس - مصر.
أ.د. حسين البهادلي - الجامعة العراقيّة - العراق. 
أ.د. سعاد عبد الوّهاب - جامعة الكويت - الكويت.
أ.د. سالمة نعيمات -  الجامعة األردنية - األردن.

أ.د. حلمي ساري - الجامعة األردنية - األردن.
أ.د. إبراهيم الكوفحي -  الجامعة األردنية - األردن. 
أ.د. محمد بني يونس - الجامعة األردنية - األردن.

د. خالد بني دومي - مدير تحرير مجلة اتّحاد الجامعات العربيّة لآلداب - األردن. 
د. غسان عبد الخالق - جامعة فيالدلفيا - األردن.

د. محمد المزاودة - جامعة اليرموك - األردن.
د. عبد هللا الدقامسة - جامعة اليرموك - األردن.

د. أسامة العمري - جامعة اليرموك - األردن.
د. ماجدة  عمر  - الجامعة األردنية - األردن. 
د. دالل زريقات - الجامعة األردنية - األردن.

ريمه قزق - السكرتيرة التنفيذيّة للجمعيّة والمجلّة - األردن.
نداء بني عيسى - سكرتيرة الجمعيّة والمجلّة - األردن. 

عمر ارشيدات - مشرف موقع الجمعيّة والمجلّة - األردن. 
عودة الطعاني - دائرة العالقات العاّمة واإلعالم - جامعة اليرموك - األردن .

رشا المومني - سكرتيرة عميد كلّيّة اآلداب - جامعة اليرموك - األردن .
سماهر الهباهبة - رئيسة ديوان كلية اآلداب - الجامعة األردنية - األردن.

إبراهيم ملحم -  العالقات العاّمة - الجامعة األردنية - األردن.
جالل عبيدات - محاسب الجمعيّة - جامعة اليرموك - األردن.
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ثانيًا: اللجنة العلميّة:
أ.د. محّمد بني دومي - األمين العاّم للجمعيّة العلميّة لكلّيّات اآلداب - األردّن.

أ.د. خميسي حميدي - األمين العاّم المساعد التّحاد الجامعات العربيّة - األردّن. 
أ.د. عبد الرحيم الحنيطي - األمين العاّم المساعد التّحاد الجامعات العربيّة - األردّن.

أ.د. علي عبد هللا موسى - األمين العاّم للمجلس الدولّي للغة العربيّة - دبّي - اإلمارات العربية المتّحدة.
أ.د. زياد الزعبي - جامعة السلطان قابوس - ُعمان.

أ.د. محمد القضاة - الجامعة األردنيّة - األردّن . 
أ.د. عبد هللا القرني - جامعة أّم القرى - المملكة العربيّة السعوديّة .
أ.د. يوسف السلمي - جامعة أّم القرى - المملكة العربيّة السعوديّة .

أ.د. سعاد عبد الوّهاب - جامعة الكويت – الكويت. 
أ.د. نايف البّراق - جامعة الطائف - المملكة العربيّة السعوديّة. 
أ.د. سوزان بينكني ستيتكيفيتش - جامعة جورج تاون، أمريكا.

أ.د. تلمان زايد نشتيكر - جامعة فريدريش شيلر، ألمانيا.
أ.د. أحمد المحمودي - جامعة موالي إسماعيل - المغرب. 

أ.د. سوزان القليني - جامعة عين شمس- مصر.
أ.د. حسين البهادلي - الجامعة العراقيّة - العراق. 

أ.د. عكرمة شهاب ـ جامعة النجاح الوطنيّة - فلسطين.
أ.د. هاشم األيّوبي- جامعة  الجنان – لبنان.

أ.د. ماجد الجاّلد - جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا - اإلمارات.  
أ.د. طالب عبابنة -   جامعة إربد األهليّة - األردّن.
أ.د. زهير عبيدات  - الجامعة الهاشميّة - األردّن.

أ.د. عبد الباسط مراشدة - جامعة آل البيت - األردّن.
أ.د. عليّان الجالودي - جامعة آل البيت - األردّن.

أ. د. عيسى قويدر العبّادي - جامعة الحسين - األردّن.
أ.د.  عبد القادر مرعي - جامعة اليرموك – األردّن.

د. خالد بني دومي - مدير تحرير مجلّة اتّحاد الجامعات العربيّة لآلداب - األردن.
د . محمد عبيد هللا - جامعة فيالدلفيا - األردّن.

د. غسان عبد الخالق - جامعة فيالدلفيا - األردّن.
د. سالمة الغريب - جامعة الطفيلة - األردن.

د. أسامة العمري - جامعة اليرموك - األردن.



المؤتمر الدولّي األّول

عنوان المؤتمر: 

للجمعّية العلمّية لكّلّيات اآلداب في الوطن العربّي

»الدراسات العربّية في الغرب«


