
دولة اإلمارات العربية المتحدة

جامعة الوصل - دبي

الُمؤَتمر الدولّي الثاني
للدراسات العليا والبحِث العلمّي

الموسوم بـ)قـراءة النص – اإلشكاليات والَمناِهج(
األربعاء والخميس )17 – 18( نوفمبر )2021م(



قــراءة النص - اإلشكاليات والمناهـج

برعايٍة كريمٍة من معالي/جمعة الماجـد، رئيس مجلس أمناء جامعة الوصل، ورئاسة األستاذ 

العلمّي  للبحث  الجامعة  نيابة  يسرُّ  الوصل،  جامعة  مدير  الرحمن،  عبد  أحمد  الدكتور/محمد 

الدراسات  وطلبة  والباحثات،  الباحثين  إلى  الدعوة  توجيه  العليا  الدراسات  عمادة  مع  بالتعاون 

العليا في أقسام: )اللغة العربية وآدابها، والدراسات اإلسالمية، والدراسات اإلنسانية، والدراسات 

االجتماعية واإلعالمية( في الجامعات اإلماراتية، والجامعات العربية، واألوروبية؛ للمشاركة بأبحاثهم 

ومشاريعهم العلمّية في المؤتمر الدولّي الثاني للدراسات العليا والبحث العلمّي )قــراءة النص - 

ُم يومي األربعاء والخميس )17 – 18( نوفمبر )2021م(. اإلشكاليات والمناهـج( الذي ُيَنظَّ

أهداف المؤتمر:

تعزيز التواصل بين الباحثين الخبراء، وطلبة الدراسات العليا في العالم، وفق نظرية التكامل   -1

المعرفّي.

تعميق منهجية البحث العلمّي، وتيسير سبل نشر أبحاث طلبة الدراسات العليا.  -2

تحقيق أهداف الجامعة في فتح آفاق البحث العلمّي أمام طلبة الدراسات العليا في العالم   -3

العربي خاصة.

ترسيخ دور البحث العلمّي، وفتح المجال لتبادل الخبرات البحثية بين الباحثين في مختلف   -4

الجامعات.

فتح المجال أمام طلبة الدراسات العليا في العالم العربي لالطالع على نتائج البحث العلمّي   -5

على مستوى الدراسات العليا في الجامعات المختلفة.

فتح قناة اتصال بين متخرجي الدراسات العليا على مستوى الجامعات اإلماراتية من جهة،   -6

وبينهم وبين الجامعات األخرى من جهة أخرى.

عن  المنبثقة  وتوصياتهم  مقترحاتهم  لتقديم  العليا  الدراسات  طلبة  أمام  الفرصة  إتاحة   -7

أبحاثهم، بما يدعم تنمية المجتمع وتطويره.



محاور المؤتمر:

المحور األول- النص بين المصطلح والمفهوم:

مفهوم النص ومحدداته في الدراسات اللغويّة.  -1

مفهوم النص ومحدداته في الدراسات األدبّية والنقديّة.  -2

مفهوم النص ومحدداته في الدراسات اإلسالمّية.  -3

مفهوم النص ومحدداته في الدراسات االجتماعّية واإلعالمّية.  -4

المحور الثاني- قراءة النص بين التراث والمعاصرة:

قراءة النص اللغويّ بين التراث والمعاصرة.  -1

قراءة النصين األدبّي والنقديّ بين التراث والمعاصرة.  -2

قراءة النص اإلسالمّي بين التراث والمعاصرة.  -3

قراءة النص االجتماعّي واإلعالمّي بين التراث والمعاصرة.  -4

المحور الثالث- جدلية العالقة بين النص وفهمه:

جدلية العالقة بين النص اللغويّ والدراسات اللغويّة.  -1

جدلية العالقة بين النص األدبّي ومناهج النقد.  -2

جدلية العالقة بين الدراسات اإلسالمّية القديمة ومناهج البحث الحديث.  -3

جدلية العالقة بين النص االجتماعّي ومناهج الدراسات االجتماعّية واإلعالمّية.  -4

موعد انعقاد الُمؤتمر:

األربعاء والخميس )17 – 18( نوفمبر )2021م(.  

شروط المشاركة:

ا أو من طلبة الدراسات العليا.  كاديميًّ ا أ أن يكون الباحث مختصًّ  -1

أْن يكون عنوان البحث الُمقدم مرتبًطا بأحد محاور المؤتمر وموضوعه.  -2

أال يكون البحث قد سبق نشره أو تقديمه إلى مجلة أو مؤسسة أو مؤتمر آخر.  -3

أْن يحقَق البحُث شروَط المنهجية العلمّية للبحث العلمّي.   -4



َمة للتقييم العلمّي من اللجنة العلمّية للمؤتمر. تخضع البحوث الُمقدَّ  -5

الباحُث ُملخًصا لبحثه باللغتين العربية واإلنجليزية على أال يزيد على )250( كلمة  يرسُل   -6

باإلضافة إلى الكلماِت المفتاحّيِة.

تقبل البحوث باللغتين العربّية واإلنجليزيّة مرفًقا بها الملخص باللغة العربّية وآخر باللغة   -7

اإلنجليزيّة.

ُم الباحُث البحَث وملخصه مطبوعين على الحاسوب بخط )Simplified Arabic( وحجم  يقدِّ  -8

خط )14( والهوامش بحجم خط )12(. 

أال يقل عدُد صفحاِت البحِث عن )20( صفحة، وأال تزيَد على )30( صفحة.  -9

موافاة اللجنة المنظمة بموجزٍ للسيرة الذاتية في الموعد المقرر.   -10

للجنة العلمية الحق في قبول أو رفض أي بحث دون إبداء األسباب.   -11

ال يعني قبول ملخص البحث إجازة البحث نفسه.   -12

ال ترد البحوث غير المقبولة إلى أصحابها.   -13

تنشُر البحوُث في كتاٍب خاٍص بالمؤتمر.  -14

مواعيد مهمة:

األحد )11يوليو 2021م(: آخر موعد لقبول ملخصات البحوث باللغتين العربّية واإلنجليزيّة   
مع السيرة الذاتية الُمختصرة. 

األحد )25 يوليو2021م(: موعد إشعار الباحثين بالرد على ملخصاتهم.  

السبت )18 سبتمبر 2021م(: آخر موعد الستقبال البحوث كاملة.   

اإلثنين )1 نوفمبر 2021م(: موعد إشعار الباحثين بالرد على بحوثهم.   

األربعاء والخميس )17 - 18 نوفمبر 2021م(: موعد انعقاد المؤتمر.  

مكاُن انعقاِد الُمؤتمر:

ا عبر برنامج   جامعة الوصل، دبـي، دولـة اإلمارات العربية الُمتحدة، وُيعقُد عن بُعد استثنائيًّ  
.)Microsoft Teams(



المراسالت واالستفسارات:

 PG-Conf@alwasl.ac.ae :البريد اإللكترونّي  

هاتف )1(: 0097143977671  

هاتف )2(: 0097143961777 - داخلي )37(  

جوال )واتس اب فقط(: 00971522891752  

رسوم الُمشاركة:

ال توجد رسوم للُمشاركة في الُمؤتمر.  

.PDF ُتنَشر البحوُث في كتاب الُمؤتمر بصيغة  

.PDF ُيمنُح كُل ُمَشارِك ببحث ُمستلة بصيغة  

اللجنة العليا للُمؤتمر:

الرئيس العام للمؤتمرمدير جامعة الوصلأ. د. محمد أحمد عبد الرحمن

نائب الرئيس العامنائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمّيأ. د. خالد توكال

نائب الرئيس العامنائب مدير الجامعة للشؤون األكاديمّيةأ. د. خليفة بوجادي

الرئيس التنفيذي للمؤتمرعميد الدراسات العلياأ. د. إبراهيم ربابعة

رئيس اللجنة التحضيريةعميد كلية الدراسات اإلسالمّيةأ. د. زياد الفهداوي 

رئيس اللجنة العلميةعضو هيئة تدريس بكلية اآلدابأ. د. أحمد حساني

رئيس اللجنة التنظيمّيةالقائم بأعمال رئيس قسم المكتبات بكلية اإلدارةد. عصام عيد مغيث 

رئيس اللجنة اإلعالمّيةعضو هيئة تدريس بكلية اآلدابد. حمدي عبد الحميد 

مقرر المؤتمرعضو هيئة تدريس بكلية اآلدابد. لطيفة الحمادي


