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يعقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات الدورة الثانية من مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات
الغربية .وهو مؤمتر أكادميي للطلبة العرب الذين يقومون باستكامل دراستهم لنيل شهادة الدكتوراه يف
العلوم االجتامعية واإلنسانية يف الجامعات الغربية ،وكذلك للباحثني الذين حصلوا عىل شهادة الدكتوراه
حديثًا من تلك الجامعات ،وذلك يف  30 - 28آذار /مارس  .2020ويأيت عقد هذا املؤمتر للمرة الثانية عىل
تكريسا للنجاح الذي حققته دورته األوىل ،والتي انعقدت يف ربيع 2018؛ إذ أسس هذا املؤمتر
التوايل
ً
لتقليد أكادميي غري مسبوق يف العامل العريب .ووفر فضا ًء بحثيًا لطلبة الدكتوراه لتقديم أوراق بحثية جرى
بلورتها وتطويرها أثناء إعدادهم ألطروحات الدكتوراه .وقد شارك يف الدورة األوىل من املؤمتر  83باحثًا
حا بحث ًيا وصلت إىل لجنة املؤمتر) .واستفاد املشاركون من مالحظات ومراجعات ومقرتحات
(من أصل  250مقرت ً
تقييمية ونقدية وفرها  40قارئًا من اختصاصات العلوم االجتامعية واإلنسانية.
مستلّة من مشاريعهم البحثية يف طور إعدادهم
ويتيح املؤمتر للمشاركني يف دورته الثانية تقديم أوراق ُ
ألطروحات الدكتوراه ،والحصول عىل مراجعة نقدية ب ّناءة من طرف نخبة من األكادمييني املتخصصني؛ بهدف
عقْد مثل هذا املؤمتر يف العامل العريب،
إغناء أبحاثهم وتعزيز طموحاتهم األكادميية .وتكمن أهمية َ
للمرة الثانية ،يف تكريس إتاحة فرصة للمشاركني للِقاء نخبة من األكادمييني العرب املتخصصني يف حقول
دراستهم ،إضاف ً
ة إىل تع ّرفهم عن قرب إىل األجندات البحثية السائدة عربيًا يف مجمل تخصصات العلوم
االجتامعية واإلنسانية .وتساهم املشاركة يف هذا املؤمتر يف تعريف املجتمع األكادميي العريب بصفة
ما ،باإلنتاج البحثي لهؤالء الباحثني الشباب الذين يقومون عادة بالبحث
خاصة ،والق ّراء باللغة العربية عمو ً
واإلنتاج املعريف بلغات البلدان التي يدرسون فيها ،والذين يرتكز تفاعلهم البحثي مع دوائرها األكادميية.
إن قيام املركز العريب بنرش األبحاث املقدمة يف هذا املؤمتر ،بعد تحكيمها ،باللغة العربية عرب قنوات
نرشه املعتادة (كتب ودوريات محكّمة) ،سوف يساهم يف توسيع دائرة اطالع الجمهور عىل املنتج البحثي
لهؤالء الباحثني والتفاعل األكادميي معه عرب ًيا؛ ما يؤدي إىل زيادة االستفادة من هذه األبحاث ونتائجها
رقي مجتمعاتهم وتقدمها .كام تتيح املشاركة يف هذا املؤمتر للطلبة والباحثني ،الذين
إيجاب ًيا ،وإىل
ّ
يختارون االستقرار يف البلدان الغربية ،ويؤسسون مستقبلهم األكادميي ،تأسيس عالقات بحثية مستقبلية
مع املجتمع األكادميي العريب من شأنها أن تساهم يف اإلفادة املتبادلة.
ويأيت االستمرار يف تنظيم هذا املؤمتر يف إطار تكريس املركز العريب عمله يف البحث العلمي ،ويف
ن بناء األمم يتطلب بالرضورة تطوير البحث يف العلوم االجتامعية واإلنسانية ضمن
ضوء رسالته القامئة عىل أ ّ
رؤية متعددة االختصاصات .فقد أخذ املركز عىل عاتقه ،منذ تأسيسه يف عام  ،2011املساهمة يف االرتقاء
بالعلوم االجتامعية واإلنسانية العربية التي عانت تهميشً ا أكادمييًا ،وبخاصة خالل العقود الثالثة املاضية.
ويف سياق تحقيق هذه األهداف ،قام املركز بتنظيم أكرث من مئة مؤمتر وندوة أكادميية تناولت محاو َر راهنة
ع للباحثني
وذات أهمية يف املنطقة العربية ،كام قام بنرش األبحاث املقدمة يف هذه املؤمترات لتكون مراج َ
واملهتمني .وأطلق منذ عام « 2011الجائزة العربية للعلوم االجتامعية واإلنسانية»؛ من أجل املساهمة يف
وأسس املركز ست دوريات
دعم الباحثني يف هذه املجاالت ،وقد استفاد منها حتى اآلن نحو خمسني باحثًا.
ّ
متخصصة يف علم االجتامع ،والعلوم السياسية والعالقات الدولية ،والفلسفة والدراسات التاريخية،
محكّمة
ّ
والدراسات املستقبلية .ويف اإلطار نفسه ،قام املركز بالعمل عىل تأسيس وحدة إصدار الكتب األكادميية
يف هذه املجاالت ،نرشت أكرث من ثالمثائة كتاب وفقًا ألفضل معايري التحكيم والتحرير األكادميي .إن هذا
الجهد عرب السنوات الست املاضية ساهم يف عملية التشبيك بني األكادمييني والباحثني العرب عىل اختالف
جامعاتهم وأقطارهم ،ويف التعريف مبنتجهم البحثي ،ويف خلق بيئة بحثية تفاعلية بينهم يف أجواء
كاملة من الحرية واالستقاللية األكادميية .وعمل ًيا ،أدى ذلك  -بالنسبة إىل الباحثني يف العلوم االجتامعية
م الباحثني من
واإلنسانية  -إىل بناء مجتمع أكادميي متفاعل ومتواصل ،وإىل وضع أجندات بحثية مشرتكة ته ّ
مختلف األقطار والجامعات العربية.
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عق ُد هذا املؤمتر بيئ ً
ة أكادميية تفاعلية بني املشاركني
ويف هذا السياق ،يتطلع املركز العريب إىل أن يوفر َ
واألكادمييني العرب يف الجامعات العربية والغربية لطرح وجهات نظر ومقاربات جديدة ومبتكرة .ومن
فضل عن ذلك ،يقوم املركز بتحكيم أهم
ً
شأن هذا املؤمتر ،أيضً ا ،أن يعزز القدرات البحثية للمشاركني.
أوراق املؤمتر ونرشها ،ومن املتوقع أن يساهم عقد هذا املؤمتر يف تحقيق األهداف التالية:
•ميثل املؤمتر نقطة التقاء بني طلبة الدكتوراه يف الجامعات الغربية واألكادمييني يف العامل
العريب؛ ما يتيح بناء عالقات بحثية وأكادميية تسمح باالنخراط يف رشاكات ومشاريع بحثية مشرتكة،
كام ميكن أن يساهم ذلك يف بناء شبكة مهنية تربطهم باملجتمع األكادميي يف العامل العريب.
ويعمل املؤمتر أيضً ا عىل تعريف املشاركني من جامعات غربية مختلفة إىل بعضهم ،ويف التواصل
املهني والبحثي بينهم.
•يتيح املؤمتر الفرص لهؤالء الباحثني والطلبة للتعريف باهتامماتهم البحثية واألكادميية ،واالستفادة
من التفاعل مع أقرانهم من املشاركني يف املؤمتر ،والحصول عىل تعليقات واقرتاحات أكادميية
نقدية ألوراقهم من طرف نخبة من األكادمييني العرب يف مجاالتهم املتخصصة ،وباستخدام
مناهج عابرة للتخصصات.
•تعزيز تع ُّرف طلبة الدكتوراه يف العلوم االجتامعية واإلنسانية والباحثني العرب الحديثي التخرج
إىل مسار األجندات البحثية يف العامل العريب ،ومساهمتهم يف املشاركة يف التفاعل مع هذه
األجندات وتطويرها.
•املساهمة يف توفري بيئة لنرش أبحاثهم األكادميية باللغة العربية ،من خالل قنوات النرش يف
املركز العريب ،يف شكل كتب جامعية ،أو يف مجالت املركز املحكّمة ،يك يستفيد الجمهور العريب
من هذا اإلنتاج ويتفاعل معه.
•تع ّرف طلبة الدكتوراه يف الجامعات الغربية عن قرب إىل حاجات سوق العمل الجامعية والبحثية
يف العامل العريب واتجاهاتها.
سوف يكون طلبة الدكتوراه من التخصصات يف العلوم االجتامعية واإلنسانية ،عامةً ،مدعوين إىل
املشاركة يف هذا املؤمتر ،وكذلك الباحثون الحاصلون عىل شهادة الدكتوراه من الجامعات الغربية خالل
العامني  2018و ،2019وإىل املساهمة يف أعامله.
ستُنظم أعامل املؤمتر عرب عقد ورشات عمل متوازية بحسب التخصصات ،أو املوضوعات املقدمة.
أما موضوعات هذا املؤمتر ،وهي تغطي تخصصات العلوم االجتامعية واإلنسانية عامةً ،فهي:
•العلوم السياسية والعالقات الدولية.
•التاريخ.
•علم االجتامع.
•األنرثوبولوجيا.
•الفلسفة.
•اإلعالم والدراسات الثقافية.

2

برغلا تاعماجلا يف برعلا هاروتكدلا ةبلط رمتؤم  -ةيعجرم ةقرو

•االقتصاد.
•املواطنة والهجرة والالجئون.
•دراسات التنمية.
•القانون /القانون الدويل.
•الدراسات العابرة للتخصصات.
•علم النفس
•الدراسات العابرة للتخصصات.

رشوط التسجيل للمشاركة يف املؤمتر
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﺆﻤﺗﺮ اﳌﻌﺎﻳﺮﻴ اﻷﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ اﳌﺘ ّﺒﻌﺔ ﰲ ﻣﺆﻤﺗﺮات اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﻲﺑ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻳﺸﱰط ﻛﺬﻟﻚ ﰲ
اﳌﺘﻘﺪﻣﻦﻴ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺆﻤﺗﺮ ﻣﺎ ﻳﲇ :
أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن دراﺳﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،أو
ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﺣﺪﻳﺜًﺎ ) 2018و (2019ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .
ﻳُﻘ ّﺪم اﻟﺮاﻏﺒﻮن ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺆﻤﺗﺮ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه  09أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﱪ  2019ﻋﱪ اﻟﱪﻳﺪ
اﻹﻟﻜﱰوﻲﻧ ،arabdoct.conf@dohainstitute.edu.qa :ﻋﲆ أن ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﻳﲇ :
.
ﻤﻧﻮذج اﻟﻄﻠﺐ (ﻣﺮﻓﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼن)
ﺣﺎ ﺑﺤﺜ ًﻴﺎ )ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ( ﻣﻦ  500ﻛﻠﻤﺔ ،ﻋﲆ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺒﺤﺚ ،
ﻣﻘﱰ ً
وﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻪ .وﻳﺠﺐ إﻋﺪاد اﻷوراق اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﳌﻘﱰح ﻋﲆ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮا ِ
ﻓﻘﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﺮﻛﺰ .
ﺳﻴﺮ ةذاﺗﻴﺔ ﻣﺤ ّﺪ ﺛﺔ
ﻋﻴّﻨﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﳌﺘﻘﺪم )ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ إﻧﻮﺣﺪت( .
• ﺗﻮﺻﻴﺔ )واﺣﺪة ﻋﲆ اﻷﻗﻞ( ﻣﻦ ﻣﻌ ّﺮﻓَﻦﻴ أﻛﺎدﻤﻳ َﻴﻦﻴ )ﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﻣﻌﺮف ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻤﻧﻮذج اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ وإرﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻨﻔﺴﻪ( .
ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻛﺎدﻤﻳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﻤﺗﺮ ﻤﺑﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﻦﻴ واﻗﱰاﺣﺎﺗﻬﻢ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﺧﺘﻴﺎر
اﳌﺸﺎرﻛﻦﻴ ﻋﲆ أﺳﺲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ .
ﺳﻴﺘﻢ إﺧﻄﺎر اﳌﺘﻘﺪﻣﻦﻴ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻃﻠﺒﺎت .
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﺆﻤﺗﺮ ﻋﱪ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﻲﻧ ﰲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه 30
أﻳﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﱪ  .2019وﻣﻦ ﴍوط اﳌﺸﺎرﻛﺔ أن ﻳﺮﺳﻞ اﳌﺘﻘﺪﻣﻮن اﳌﻘﺒﻮﻟﻮن أوراﻗﻬﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ﰲ اﳌﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺳﺘﺤﺪده رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺒﻮ ل.

3

برغلا تاعماجلا يف برعلا هاروتكدلا ةبلط رمتؤم  -ةيعجرم ةقرو

تنظيم املؤمتر
•يعقد املؤمتر بأسلوب تنظيم ورشات العمل متوازية؛ إذ توزع األوراق املقبولة للمشاركة يف
املؤمتر بحسب موضوعاتها؛ وذلك يف ورشات عمل منفصلة ،يقدم فيها الباحثون أوراقهم،
ويجري التعقيب عليها ،ثم مناقشتها من طرف الحضور.
•تُدار كل ورشة عمل من طرف أكادميي متخصص يف موضوعها أو أكرث.
•مينح الباحث من  20إىل  30دقيقة لتقديم ورقته.
مسبقًا)  10إىل  15دقيقة للتعقيب عىل الورقة املقدمة وتقديم مالحظات
•مينح املعقّب (امل ُكلف ُ
واقرتاحات قد يُستفاد منها يف تطوير الورقة.
•فتح باب النقاش للمشاركني يف ورشة العمل؛ ملناقشة الورقة ،وطرح األسئلة واملالحظات
عىل مقدِّمها.
التواصل مع مقدِّمي األوراق للحصول عىل النسخ النهائية منها بعد التعديل (برصف النظر عن اللغة)،
وترجمتها ،ونرشها يف إحدى قنوات نرش املركز العريب (كتب ،دوريات).

رسوم املشاركة وتكاليفها
•التسجيل يف املؤمتر لطلبة الدكتوراه مجاين.
•سيتكفل املركز العريب بجميع نفقات اإلقامة ووجبات الطعام أثناء انعقاد املؤمتر.
•ميكن االستفادة من الحصول عىل منحة مالية لتغطية نفقات السفر للمشاركني؛ من بلدان دراستهم
ن الحصول عىل هذه املنحة يخضع للتنافس بني املتقدمني.
إىل مكان انعقاد املؤمتر ،عىل أ ّ
ميكن املشاركني من طلبة الدكتوراه حال إخطارهم بقبول مشاركتهم ،االتصال بلجنة تنظيم املؤمتر
ملدّهم بنموذج التقدم للحصول عىل املنحة املساندة لتغطية نفقات السفر.

مالحظات
تاريخ انعقاد املؤمتر 30 - 28 :آذار /مارس .2020
مكان انعقاد املؤمتر :املركز العريب لألبحاث ودراسات السياسات ،الدوحة  -قطر.
ﻟﻐﺔ اﳌﺆﻤﺗﺮ :اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ /اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎرات واﻷﺳﺌﻠﺔ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑـ :ﺻﻮﻓﻴﺔ ﺣﻨﺎزﻟﺔ ﻋﲆ اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﻲﻧ
arabdoctorate.conf@dohainstitute.org
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