
 تواريخ خاصة بالمؤتمر  

 :إنتاج الالمساواة

 الواقع وأفق التغيير في مدينة القدس 

 7102جامعة القدس،  -مؤتمر مركز دراسات القدس 

  دعوة لتقديم ممخصات أبحاث
بعد الحصول على منحة سخية من صندوق الغصين يسر مررزرز دراسرات الرفردس مرة ارامرعرة الرفردس 
وبالتعاون مع دائرة الفلسفة والهندسة المعمارية والعلوم السياسية بدعوة الباحريريرن والرخربرراخ والرمرخرترصريرن 

مرن السربرت )   6102زرانرون الول  5-3بتفديم ملخصات أوراق بحيية للمؤتمر الذي سيعفد مة تارير  
سرترعرفرد الرارلرسرة االولرى مسراخ .  الواقع وأمق التغيير مة الرفردس: إنتاج الالمساواة: بعنوان( حتى االينين

 . يوم السبت مة مدينة الفدس وباقة أيام المؤتمر مة حرم الاامعة مة أبو ديس

 .آخر موعد لتسليم ملخصات الوراق البحيية: 6102آب  01
 .اإلعالن عن نتائج تفييم لانة المؤتمر للملخصات: 6102آب 
 .آخر موعد لتسليم أوراق البحث: 6102تشرين الول  31
 .البرنامج النهائة للمؤتمر: 6102تشرين اليانة  05
 .تاري  المؤتمر: 6102زانون الول  5 - 3
 .التسليم النهائة لألوراق البحيية للنشر: 6102آذار  0

 تسميم ممخصات األوراق البحثية يتم حسب المعايير التالية   
 .ان يتم ذزر اللفب واإلسم والمؤسسة والمسمى الوظيفة والعنوان والبريد اإللزترونة ورقم الاوال -
 .أن يتم ذزر مفترح لعنوان الالسة وعنوان ورقة البحث ولغة التفديم -
 . زلمة 061زلمة ونبذة عن المتفدم ال تتااوز  351أن ال يتااوز ملخص ورقة البحث  -



 cjs@planet.edu     +972(2)6287517    www.cjs.alquds.edu لمزيد من المعلومات    

 محاور المؤتمر   
ينظم مررزرز دراسرات الرفردس لرذا الرمرؤترمرر الرمرترعردد الرترخرصرصرات عرن مرفرهروم انرتراج الرالمسراواة مرع 
موضوعات تغطة النواحة الحضرية والسياسية واالاتماعية واالقتصادية واليفامية والفانرونريرة والرفرلرسرفريرة 

الرهردم مرن الرمرؤترمرر لرو إيرارة نرفراش حرول مردل الرالمسراواة عرلرى الصرعريرديرن اإلقرلريرمرة .  والتاريخريرة
ما لرو مرعرنرى الرالمسراواة   زريرم .  والمحلة مع الترزيز على الفدس بإعتبارلا المحور الرئيسة للنفاش

يتم إنتااها من قبل الفول السياسية واالاتماعية واالقتصادية   ومرا الرمرفرالريرم أو الدوات الرترة يرمرزرن 
  ومرا لرة  60استخدامها للتعامل مرعرهرا أو الرحرد مرنرهرا  أو ترحرويرلرهرا إلرى حرالرة عرادلرة مرة الرفررن ال

 اآلليات لماابهتها 
 

 :يمكن لألوراق أن تعالج مدينة القدس من منظور أحد أو بعض المجاالت التالية
 .الفلسفة ومعانة الالمساواة -
الالمساواة الحضرية والحيزية، والتحديات االاتماعية مة الترخرطريرط الرحرضرري، والرحرق مرة الرمرديرنرة   -

 .والعدالة المزانية
الاوانب السياسية والفانونية للالمساواة على المستول اإلقليمة أو الرمرحرلرة واالسرترعرمرار والصرراعرات   -

 .غير المتزامئة، والالائين، والتسلسل الهرمة للفوة والديمفراطية، والسياسات، وتزامؤ الفرص
 .الالمساواة االاتماعية، والتعليم، والنساخ، والطفال، واودة الحياة -
الالمساواة اليفامية والهوية والدين والممارسات اليفامية وقول الهريرمرنرة الريرفرامريرة، واالنرطربراعرات الرعرامرة   -

 .والرأي العام والروابط االاتماعية
الررالمسرراواة االقررتررصرراديررة، الررتررفرراوت مررة الرردخررل، والررنررمررو االقررتررصررادي، ودور الررحررزرومررة والسرريرراسررات   -

 .الديمفراطية والتوزيع المتساوي
 

مرهرا السرمران عرلرى الربرريرد .  لمزيد من المعلومات أو لتسليم ملخص ورقة بحث  يرارى الرترواصرل مرع د
أو زيررررارة مرررروقررررع الررررمررررؤتررررمررررر عررررلررررى  msamman@staff.alquds.edu:  اإللررررزررررترررررونررررة

www.cjs.alquds.edu 

 إختيار أوراق بحثية لمنشر   
زل مشارك . ياب أن تزون أوراق البحث أصلية ولم تنشر مة السابق ولم تفدم مة مؤتمر سابق - 

 .دقيفة إضامية للنفاش 05-01دقيفة لتفديم ورقة البحث و 61-05ا /مة المؤتمر سيخصص له
 6102سيتم إختيار أمضل الوراق البحيية لتنشر مة زتاب يويق ماريات المؤتمر خالل سنة  - 

ويعتمد ذلك على قرار لانة المؤتمر والتة سوم تعتمد السس الزاديمية العالمية مة الزتابة 


