
 

 مؤتمر الفن والمواطنة الدولي  

 بيت لحم/ فلسطين  -المكان: حرم جامعة دار الكلمة  
 

الكلمة  مؤتمرتوصيات  ل  استكماال دار  الفاعلة"  الدولي   جامعة  في    :المواطنة  للتعددية  حاضنة  مجتمعات  نحو 
  الدولي   مؤتمرهاعة  الجام  م تنظبيت لحم عاصمة للثقافة العربية    حتفاليةإ ضمن  و   ،" األوسط وشمال إفريقياالشرق  

حيث يهدف المؤتمر إلى تقديم رؤية واضحة وشاملة حول دور    ،" ن والمواطنةالف "ن تحت عنوان  يالثالث والعشر 
 ة. بناء المجتمعات المدني  يالفنون بكافة أشكالها في تعزيز وتجذير مفاهيم المواطنة كأساس للحوار ف

 

 إشكالية المؤتمر:  •

  وأن  ،همام  دورا  تلعب  أن   مواضيعها  ومختلف  واالدائية  المرئية   شكالهاأ  بكافة  ة المعاصر   الفنون   تاستطاع 
 يمكن  ال  ملحة  حاجة  ون الفن  ت أصبح  ثي بح  المجتمعية،  مولوجيةاالبست  المفاهيم  في  جذريا  راي غيت  تحدث

  رقاد  فالفن  ،والفكرية  افيةالثق  القيم   وتعميق  نشر   في   وكذلك  ، معاتالمجت  في  التغيير  صنع  في  اعنه  االستغناء
  ا اجتماعي  افكري  اواقع  فرضت  أداة   يكون   أن  البداعل   مكني  بحيث   المعرفة  وصيغ  التفكير  منطق   تغيير  على

  الفرد  عالقة  د يتحد   على   درةق   الفنون   منح ي  مام  نطولوجية األ  المتغيرات   خصوصية   من  ا نابع  ا جديد   اوسياسي
  مقي  ميقعت  في   المعاصر  فنيال  خطاب ال  لتكريس   حاجة  لكهنا  هل  : ةالتالي  التاؤ تسال  رهظت  وهكذا  ،همجتمعب

  اإلنسانية  كرامةالب  ترتبط   التي  قيم ال  ترسيخ  في  العالي  التعليم   اتمؤسس  تلعبه  دور   أيو   ؟ ومفاهيمها  المواطنة
 ؟ساواة المو  والتعددية والتحرر

 

 : المؤتمر محاور  •
 

 تعزيز المواطنة   يمي فيداألكاالفني و دور التبادل الثقافي  -
 العربية    ا المواطنة في األفالم ايقض -
 المسرح وقضايا المواطنة  -
 المدني في الفنون المعاصرةوالمجتمع  –المساواة  – الكرامة -
 الفن والحراك الشعبي وقضايا المواطنة  -
 والمواطنة  المقاومة -الفن  -
   عربيةدور الفن في تعزيز المواطنة في الجامعات ال -
 للطالب( جه  )مو . ن أعمال طلبة الفنو واطنة في مقضايا ال -



 

 
 المؤتمر:  ت مداخال •

تدعو جامعة دار الكلمة الفنانين والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية المهتمين من الجامعات الفلسطينية والعربية  
وتعكسل  ،والدولية  المؤتمر،  محاور  بأحد  ترتبط  بحثية  ملخصات  او   األبحاث  تقديم  والخبرات  ،  شخصيةل التجارب 

  أو مادة مرئية أو مسموعة.  PowerPointمزودة بــ  و عي،  بدا قد واالر النامبنية على التفكي  المداخلة  بحيث تكون 
 دقائق يتبعها نقاش.   10المداخلة بحيث تكون مدة 

المؤتمر وذلك حسب الجدول  من  يتجزأكجزء ال   ستقام ثالث ورش فنية  وتزامنًا مع انعقاد المؤتمر في بيت لحم 
 التالي: 

 . في عمان بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدينية 15/12/2021في 

 .في غزة وذلك في مقر جامعة دار الكلمة 16/12/2021في 

 . في بيروت بالتعاون مع جمعية دار الكلمة للفنون والثقافة 16/12/2021في 

 أبحاث المؤتمر:  •

ال  مداخالبتطراغبين  للمشاركين  علميابحال   م ته وير  يمكن  ةث  كاملة  إ،  األبحاث  أقصاه  رسل  موعد  في 
هذه  قد نشرت سابقا، علما بأن  األبحاث  تكون    وأالصالة العلمية ومنهجية البحث،  ، مع مراعاة األ25/2/2022

 م نشرها الحقا.  ستخضع للتحكيم العلمي حيث سيت االبحاث 

 مة الفورية( ر الترج)مع توف العربية واإلنجليزية لغة المؤتمر: •
 

 مواعيد مهمة:  •
 25/11/2021خر موعد لتقديم الملخصات  ا -
 30/11/2021لمقبولة  الرد على الملخصات ا -
 5/12/2021تاريخ إعالن برنامج المؤتمر  -
 12/2021/ 16-15تاريخ انعقاد المؤتمر  -
 25/2/2022الموعد النهائي إلرسال البحوث كاملة  -



 

ين بمداخالت علمية في المؤتمر، حيث  كافة نفقات اإلقامة والضيافة للمشاركجامعة دار الكلمة  تتحمل    الحظة:م
 من الحضور.  يتمكن( لمن ال Zoomمر وجاهيا، وكذلك عبر تقنية ) ستعقد جلسات المؤت

 : للمؤتمر  اللجنة التحضيرية •

 رئيسا  –ب تري الراهم .د. أ

 خـــــــــــــــــــــــــوري أ. رنـــــــــــــــــــــــــــــــا 

 د. ايهــــــــــــــــاب بسيســـــــــــــــــــــــــــو 

 ة ـــــــــــــــــــــم عديلــــــــــــ.د. معتصأ

 ح ــــــــ ــــــــــ ــــــارا مصلـــــــــــــــــــــأ. تم

 ا ـــابــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــأ. إنج

 عديــــ ـــــ ــــــــورج الســــــــــــــــــأ. ج

 مية للمؤتمر: اللجنة العل •

 رئيسا  -ب ري الراهتم .د. أ

 ة ـــــــــــــــــــــــــ ـــ.د. معتصم عديلأ

 وري خـــــــــــــــــــــــــ ى ــــــــــــــــــــــنهد.  

 و ـــــــــــــــــاب بسيســـــــــــــــــــ د. إيه

   انــــــــــأغاباكي  ارسيند. ف

 ن اــــــــ ــــــــــــسلمل ـائــــــــــــــــــــــــــــند.  

 طاس ـــــــــــــــــــــنس نــــــــــــــــــأ. فات

 وني ـــــــــــــــــــئد انضاــــــــــــــــأ. س

 عنوان المراسالت:  •
 إللكتروني التالي: اعنوان البريد   إلى توجه المراسالت واالستفسارات المتعلقة بالمؤتمر 

.edu.psconference23@daralkalima 
 ة: للتسجيل باللغة العربي •

https://forms.gle/QVd8UFuyR8BHSKgMA 
 ة:  للتسجيل باللغة االنجليزي •

https://forms.gle/MgrUfdrKTNKzHQFY6 
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