
 

 

 

 

 )باللغة اإلنجليزية( يةحثوراق ببأدعوة للمشاركة 

 املاضي واحلاضر بني ةاالستشراقي ستعماراالإنهاء  سرديات: بؤرة االهتمامغرب آسيا يف 

#decolonizeyourmind|@WAintheCenter| https://westasiainthecenter.hcommons.org/ 

 االمتداولة حالي  كسر األفكار واألنماط إلى هدف يوشامل  نفتحرقمي م مؤتمرهو بؤرة االهتمامغرب آسيا في 

 الماضي والحاضر. في في غرب آسيا  قواالستشرا االستعمارلمختلف أشكال 

والممارسات روايات ال تغييرب أي شخص مهتمونرحب بالباحثين والعلماء والطالب وخبراء التراث والنشطاء 

 الماضي والحاضر.  في في غرب آسيااالستعمارية واالستشراقية 

إما من خالل العروض التقديمية أو  ،نشجع بشكل خاص األشخاص من منطقة غرب آسيا على المشاركة

 الحضور.ب

 وسيتم استضافته حصري ا عبر اإلنترنت 2022يونيو  19و 18و 17على مدار ثالثة أيام في  المؤتمرسيعقد 

 .أكثر سهولة وشمولية للمشاركين ليكون

 :ثالثة محاور رئيسية "الشرق" ماضي االستعمار في دراساتموضوع تضمن يس

  املاضي اتدراس االستشراق يف ختصصات

إلخ( الذين  ...اللغويينو ،األنثروبولوجيينوالمؤرخين، و، رفي هذا القسم، ندعو العلماء )علماء اآلثا

يتعاملون مع الماضي والحاضر في غرب آسيا لفحص أنماط االستشراق التي شكلت تخصصات 

 .الماضي

 



  الرتاث جماالتاالستشراق يف 

الجهات السياسات، و يالتراث، وواضع يخبراء التراث )علماء المتاحف، ومدير القسم ندعوفي هذا 

 .جمهورأوسع للنطاق إلخ( للتفكير في كيفية نقل االستشراق من البحث إلى  ...المعنية

  االستشراق واإلعالم

 فيالتاريخية واألثرية  ستعاراتالام وسائل اإلعالم الحديثة استخدا ية، ندرس كيفرفي القسم األخي

ا من  ،عن االستشراق الشائعةالروايات  ريتصد وثائقية وما إلى الواألفالم فالم كاأل)واألدب  السينمابدء 

ندعو علماء اإلعالم والفنانين والمبدعين للتأمل ومناقشة و .إلى ألعاب الفيديو والقصص المصورة (ذلك

 .الشائعةاالستشراقية في وسائل اإلعالم  االستعارات

 

 :تشمل الموضوعات واألسئلة واألفكار المحتملة للعرض التقديمي )على سبيل المثال ال الحصر(

 .في المجال األثري يةممارسات االستشراقال •

 .إنهاء االستعمارالمختصة ب يةممارسات البحثال •

 .ستشراقاال سردياتفي  البحث •

 .تراث إنهاء االستعمار •

 .الماضي عن ة" الروايات الغربيمصداقية" •

 .العام وجهباالستشراق  •

 .الشائعةللروايات االستعمارية في وسائل اإلعالم  جدارةب يتصدال يةكيف •

ا في تشجيع المتحدثين  نحن نبحث عن األوراق التي تناسب أي ا من هذه الموضوعات، ولكننا نرغب أيض 

تظل ولكن  ،السابق ذكرها العناوينأي من  تحتهم اتموضوع تقععلى إرسال ملخصاتهم حتى لو لم المرتقبين 

 .لمؤتمرل ةبالفكرة الرئيسيصلة  ذات

 

 



westasiainthecenter@gmail.comوإرساله إلى  كلمة 250 في ملخصاليرجى تقديم 

 ص:في الملخ ذكر العوامل التاليةيرجى و

  ؛عنوان العمل •

 (؛نيالمؤلفأسماء اسم المؤلف ) •

 (؛االنتماء )االنتماءات •

 (؛)اختياريمن ضمن الموضوعات السابق ذكرها الموضوع المقترح  •

(.مباشربث عبر يقدم مسجل مسبق ا أو إما ان يكون ) التقديمي العرض طريقة تقديم •

الموعد النھائي لتقدیم الملخصات یوم 21 فبرایر 2022.

باللغة والعرض التقديمي  و غيره(أيميل المنظمين )عبر اإلمع تواصل يجب أن يكون الملخص ولغة ال

ا  نرحب، لكننا اإلنجليزية المسجلة  لعروض الفيديو English subtitlesالبدائل )مثل الترجمة اإلنجليزية بأيض 

 . التواصل معنا(، لذا ال تتردد في مسبق ا في حالة التقديم باللغة األم

على  نشجع لكننا، مباشرةمحاضرات مسجلة مسبق ا أو عروض تقديمية من خالل سيكون تنسيق العروض إما 

بمجرد تأكيد الخيارين  يلكلر قبل المؤتمالمحاضرات المسجلة مسبق ا. سيتم إعطاء تعليمات للمشاركين  تقديم

  .مشاركتهم

 محرر خاص بالمؤتمر.بحاث المختارة في مجلد سيتم نشر األ

   westasiainthecenter@gmail.comيميل التواصل معنا عبر اإليرجى  لالستفسار

 المنظمينسماء أ
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