بحثية
دعوة إلى تقديم مقترحات أوراق ّ
في

مؤتمر القدس

استطاعت إسخائيل الديطخة على مععػ مداحة الذطخ الذخقي ،وعسلت على تيؽيجه بسحاولة رفع عجد الدكان الييؽد فيو
بالشدبة إلى العخب ،في نؽع مؼ "حخب ديسؽغخافية" ،وزرعو بحلقات مختلفة مؼ السدتعسخات ،وتفتيت نديجو الحزخي
واالجتساعي واالقترادي ،وعدل الذطخ الذخقي للسجيشة عؼ باقي الزفة الغخبية ،وقج تؽجت ذلغ بججار الفرل العشرخي،
وانتداع قخار الخئيذ األميخكي دونالج تخمب بشقل الدفارة األميخكية مؼ تل أبيب إلى القجس ،واالعتخاف بيا عاصسة "إلسخائيل"،
كبيخ للفلدطيشييؼ والعخب ،ال يقل خطؽرة عؼ وعج بلفؽر ،ألن القجس ىي جؽىخ القزية الفلدطيشية ،ومفتاح
ا
الحي مثل تحجيا
الحخب والدالم في الذخق األوسط ،ومؼ دون إيجاد حل عادل ودائػ ليا ،تبقى تدؽية الرخاع العخبي–اإلسخائيلي غيخ مسكشة،
ولقج ظيخ ذلغ بؽضؽح في انتفاضة الذعب الفلدطيشي والعخبي ضج القخار األمخيكي.
واستشادا إلى أىسية مجيشة القجس في الرخاع العخبي-اإلسخائيلي ،يعقج السخكد العخبي لألبحاث ودراسة الدياسات ومؤسدة
مؤتسخ في العاصسة األردنية عسان في أواسط شيخ حديخان/يؽنيؽ  .2012وييجف السؤتسخ إلى الؽقؽف
ا
الجراسات الفلدطيشية
على الؽضع القانؽني للقجس ،والبحث في الؽاقع الدياسي واالقترادي واالجتساعي والثقافي والجيشي ،ودور الحخكات الجساىيخية
في السجيشة التي تؽاجو سياسات اإلحالل والتيؽيج اإلسخائيلية.
قواعد المشاركة في المؤتمر:


ُيعج الباحث/ة مقتخحا بحثيا وثيق الرلة بسؽضؽعات السؤتسخ وقزاياه وأسئلتو البحثية (مؼ  000إلى  1000كلسة)،
متزسشا خسدة أجداء ،ىي .1 :مؽضؽع البحث وإشكاليتو ،أو أسئلتو البحثية  .2أىجاف البحث ،وأىسيتو .3 .مشيج
البحث .4 .ىيكلية مقتخحة للبحث .5 .قائسة مخاجع أولية .وعلى الباحث أن يلتدم بسحاور السؤتسخ السقتخحة في
الؽرقة السخجعيةhttps://www.palestine- :
studies.org/sites/default/files/uploads/files/2019%20Jerusaelm%20Conference%20%20Concept%20Note%20%2020181217%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%
D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9
%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.pdf



ٍ
مؽعج أقراه  15شباط/فبخايخ  .2012وتخزع السقتخحات
تدتقبل اللجشة العلسية للسؤتسخ السقتخحات البحثية في
للتقييػ بسداعجة لجشة علسية مخترة.
صفحة  1من 2




عجا على ٍ
ُيذتخط أن يكؽن البحث أصيالُ ،م ًّ
نحؽ خاص للسؤتسخ ،وأال يكؽن ُمقتطعا مؼ رسالة جامعية تػ تقجيسيا ،أو
ُنذخت جدئيا أو كليا في أي وسيلة نذخ إلكتخونية أو ورقية ،أو ُقجمت في أحج السؤتسخات العلسية.
تدتقبل اللجشة العلسية البحؽث الكاملة (مؼ  0000إلى  0000كلسة؛ شاملة اليؽامر والسخاجع) التي وافقت على
مقتخحاتيا في مؽعج أقراه  12نيدان/إبخيل  ،2012على أن تتقيج ىحه البحؽث بسؽاصفات البحث الذكلية
والسؽضؽعية

السعتسجة

لجى

والستؽافخة

السؤسدتان،

على

الخابط

التالي:

https://www.palestine-

studies.org/sites/default/files/uploads/files/Submissions%20Guidelines%20%D9%85%D8%B9%
D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%2
0%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.p
df



إن لػ تقخ ىحه
ال تعشي مؽافقة اللجشة العلسية على السقتخح مؽافقة تلقائية على قبؽل مذاركة البحث في السؤتسخْ ،
اللجشة الؽرقة البحثية الكاملة بعج إنجازىا.



يتؽلى السؤتسخ تغطية نفقات التشقل واإلقامة ،وال يسشح أي مكافأة عؼ أي بحث ُيقجم في السؤتسخ ،وتُعج البحؽث ملكية
فكخية للسؤتسخ ،إذ سيجخي نذخ مععػ ىحه البحؽث في كتاب السؤتسخ.



تخسل مقتخحات السذاركة مخفقة بالديخة الحاتية للباحث/ة على عشؽاني السؤتسخ اإللكتخونييؼ التالييؼ:
Quds-Conference@palestine-studies.org
alquds.conference@dohainstitute.org
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