حتت رعاية االحتاد العاملي للمؤسسات العلمية ينظم قسم الدراسات األدبية والفكرية يف مركز جيل البحث العلمي يوم  3ديسمرب  2021عرب تقنية التواصل عن بعد امللتقى الدويل احملكم حتت عنوان:

" املنجز النقدي الفلسطيين وخصوصيته عند عمر عتيق"
ر
المشفة العامة :أ.د .رسور طالب

رئيسة الملتق :د .غزالن هاشم

توطئة:
يعد األستاذ الدكتور عمر عتيق  -المدرس بجامعة
القدس المفتوحة بفلسطي  -من األسماء البارزة يف
أرسة تحرير مجلة جيل الدراسات األدبية والفكرية،
وهو من الشخصيات العلمية والثقافية الفاعلة يف
العرب ،حيث أسهم ببحوثه األكاديمية
الثقاف
المشهد
ي
ي
المحكمة وكذا بمختلف مؤلفاته يف محاورة النصوص
ر
والنثية القديمة منها والمعارصةـ ،كما عرف
الشعرية
بمشاركاته الكثثة يف مؤتمرات دولية ومحلية ،ولم
يغفل يف محاوراته ومشاركاته عن قضيته األساس
"قضية الوطن المسلوب :فلسطي والهوية" ،فهو
المسكون بهاجس التموضع ،الباحث عن اإلمكان
األصيل عث مسارات نقدية مقاومة أو مضادة للمنظور
الكولونيال إن صح إطالق هذا التعبث.
ي

آخر موعد الستالم الملخصات 20 :أكتوبر 2021

الرئيس ر
الشف :أ.د .عمر عتيق

أهداف الملتق:
ى
الملتق الذي يصادف تاري ــخ انعقاده اليوم
يهدف هذا
الفلسطين ،إل تكريم
العالم للتضامن مع الشعب
ي
ي
إحدى القامات األدبية الفلسطينية من خالل االحتفاء
بمنجزاته النقدية والفكرية والتعريف بها ،إضافة إل إقامة
ر
المشق والمغرب من
وثقاف ونقدي بي
معرف
حوار
ي
ي
ى
المشثكة :قضية
خالل الوقوف عىل القضية المركزية
فلسطي.

محاور الملتق:
 .1الحوار النقدي عند عمر عتيق.
 .2علم البالغة من منظور عمر عتيق.
 .3قضايا الهوية ى
والثاث واألرض يف خطاب عمر عتيق
النقدي.
 .4قضايا المصطلح عند عمر عتيق.
التشكيىل :سؤال الهامش يف
األدب إل الفن
 .5من النقد
ي
ي
نصوص عمر عتيق ـ

آخر موعد الستالم األبحاث كاملة 20 :نوفمب 2021

رئيس اللجنة العلمية :أ.د .إحسان الديك

ومعايب المشاركة ببحث:
ررسوط
ر
•

•
•

•
•

ى
ى
الملتق
الن يكون موضوعها مرتبطا بإشكالية
تقبل البحوث ي
ومحاوره عىل أال يكون قد سبقت المشاركة به يف ندوات أو
ّ
مؤتمرات أو تم تقديمه للن رش من قبل؛
العلم ومعايثه يف كتابة البحث ،وأن
يجب مراعاة المنهج
ي
ّ
ّ
ّ
يتمث باألصالة والجدية يف التحليل؛
ّ
تقدم البحوث باللغة العربية ويقدم معها ملخصان باللغتي
العربية واالنجلثية عىل أن ال يزيد كل منهما عن ()500
كلمة.
ً
ً
ر
أال يتجاوز البحث عشين ( )20صفحة حجم ) (A4شاملة
المراجع والمالحق؛
ً
وضع الهوامش والتعليقات آليا يف نهاية كل صفحة،

والمراجع والفهارس والمالحق يف نهاية البحث.
• تخضع األبحاث للتحكيم من قبل لجنة علمية متخصصة
ينظر الرابطwww.jilrc.com/conf33 :
تنش األبحاث المستوفية لمتطلبات ر
• ر
النش يف سلسلة كتاب
أعمال المؤتمرات الصادرة عن المركز)ISSN 2409-3963( :

بريد التواصلconferences@jilrc.com :

