
ي مؤتمر 
 
 فيالدلفيا تعمم الدعوة للمشاركة ف

ي " ي الوطن العرب 
 
"الخطاب النسوي ف  

 

 

وّجهت جامعة فيالدلفيا الدعوة لكل الجامعات األردنية والعربية، بخصوص 

(. ومما  ي ي الوطن العرب 
 
ين )الخطاب النسوي ف ي مؤتمرها الثالث والعشر

 
المشاركة ف

ي نص الدعوة: )ُيعد النقد النسوي 
 
ي بوجه جاء ف

 
اآلن، أبرز واجهات النقد الثقاف

خاص، وأبرز واجهات الحراك الفكري بوجه عام. وحرًصا منا عىل االنتقال من حي   

أي من حي   المرأة بوصفها متلقية للخطاب  -رصد االنفعال إىل حي   رصد الفعل 

د فق -االجتماعي بأنواعه إىل حي   المرأة بوصفها منتجة للخطاب االجتماعي بأنواعه 

ي 
ي المؤتمر الثاب 

 
مة، بناء عىل توصية المشاركي   ف

ِّ
اتجهت نية اللجنة المنظ

ي 
 
ين تحت عنوان )الخطاب النسوي ف ين، إىل عقد المؤتمر الثالث والعشر والعشر

(، ما بي   ) ي  .(25/4/2019-23الوطن العرب 

ي والنظر 
ًحا؛ بدًءا من اإلطار التاريخ  ين محوًرا مقير ي وقد اشتملت الدعوة عىل عشر

للخطاب النسوي وتياراته الرئيسة والحداثة وما بعد الحداثة فيه، مروًرا بتمثيالت 

ي  اىلي والربيع العرب  ي والفكر الليي  السلطة السياسية واليسار السياسي واأليديولوج 

اث والعمل والعائلة والعلوم اإلنسانية والفن  ي والوطن والدين والير
والرصاع الطبقر

، و  ي ي واألدب العرب  ي العرب 
 
اق وصدام الحضارات ونهاية التاريخ ف انتهاء باالستشر

ي فكر أعالم الخطاب النسوي 
 
 عن القراءات ف

ً
، فضال ي الخطاب النسوي العرب 

ورة  عت اللجنة المنظمة انتباه الباحثي   الراغبي   بالمشاركة إىل ض  . واسير ي العرب 

وط التالية  :مراعاة الشر

حة للمشاركة ب
ّ
قبل األبحاث المرش

ُ
يةأوال: ت غتي   العربية واإلنجلي  

ّ
 .الل

ية بما ال يزيد عىل ) (  200ثانًيا: يرسل ملخص البحث باللغتي   العربية واإلنجلي  



ي 
كلمة، متضمنة: عنوان البحث واسم الباحث واسم الجامعة أو المؤسسة التر

ي موعد 
 
ي ورقم الهاتف واسم البلد الذي ينتمي إليه، ف

وب  يعمل فيها والعنوان اإللكير

 .(30/11/2018)أقصاه 

ا: يرسل البحث 
ً
ي حال الموافقة عىل قبول الملخص -ثالث

 
بما ال يزيد عىل  -ف

( كلمة، متضمنة الهوامش وقائمة المصادر والمراجع والمالحق. عىل أن 7000)

ي نهاية كل صفحة. ويكون نوع الخط
 
ونًيا ف   Simplified)تدرج الهوامش إلكير

Arabic) ( 12( للنص و)14وحجم الخط ) ي
 
ي نهاية البحث، ف

 
للمصادر والمراجع ف

 .(30/1/2019موعد أقصاه )

مها عمادة البحث العلمي حسب 
ّ
ي المؤتمر، تحك

 
رابًعا: البحوث المشاركة ف

م
ّ
ي كتاب محك

 
 .األصول، بعد انعقاد المؤتمر، وتنشر ف

ويذكر أن اللجنة المنظمة للمؤتمر تتكّون من: الدكتور غسان عبد الخالق )عميد  

اآلداب والفنون( رئيًسا، والدكتور عمر الكفاوين )رئيس قسم اللغة العربية كلية 

ية  ا للش، وكل من: الدكتورة عرين خليفة )رئيس قسم اللغة اإلنجلي  
ً
وآدابها( أمين

وآدابها( والدكتور هايي   دينع )رئيس قسم اللغة الصينية وآدابها( والدكتور فيصل 

( والدكتور موفق أبو حمود العمري )رئيس قسمي التصميم الجرافي كي والداخىلي

)مساعد العميد ورئيس قسمي دراسات التنمية والصحافة( والدكتورة لينة عاشور 

ي )رئيس قسم العلوم اإلنسانية(  ( والدكتور أمجد الزعت  )رئيس قسم اإلرشاد النفسي

ة للمؤتمر  .أعضاء، واآلنسة منتىه الشامي سكرتي 


