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 كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية لجامعة نوفا 

البرتغال - لشبونة   

  : الجهات المنظمة

  )البرتغال - لشبونةبجامعة نوفا / كلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية (  الوسطى معهد دراسات العصور •

و  للدراسات العليالمؤسسة األوروبية العربية ا - ) اسبانيا - غرناطة(الكرسي الدولي للثقافة االمازيغية  •

 .مؤسسة الدكتورة ليلى مزيان

 

  : ةيمينظتاللجنة ال

  )لشبونةبجامعة نوفا (سوال س بيالبا يدولور •

 )الكرسي الدولي للثقافة االمازيغية( لعكير حسن •

 

  األوراق تقديمدعوة للمشاركة و 

الكرسي الدولي  شبونة وبلجامعة نوفا لكلية العلوم اإلجتماعية واإلنسانية بالوسطى  معهد دراسات العصورينظم س

 يومو ذلك " األمازيغي في شبه الجزيرة اإليبيرية اإلرث"حول  املتقى دولي) اسبانيا - غرناطة (للثقافة األمازيغية 

 عاداتو فنون و علوم و تاريخفي تاركين بصماتهم  األندلسفي بناء  ساهم األمازيغو قد . 2016 سبتمبر 23و  22

 .اإليبيرية مجتمع شبه الجزيرة

حول التراث الثقافي التفكير المتعدد التخصصات  و النشر و النقاش و البحث إشعاعويهدف هذا اللقاء العلمي إلى 

 تها كالنظمتي الاألخرى نشطة في األكما و الغرض، . الوسطىقرون ال خالل في شبه الجزيرة اإليبيريةاألمازيغي 

دراسة ال منهجيات مختلفعتماد وذلك بإشاملة بالموضوع من جميع التخصصات العلمية الحاطة اإلهو المؤسستين، 



، الجغرافياب، اداآل التاريخ، علم اآلثار،: ةيالالمجاالت الرئيسية التهذا الملتقى و تشمل المشاركة في  .تحليلال و

  .اللغة علم و تاريخ الفن، الهندسة المعمارية

 :التاليةية اتعوالموضللمحاور  ،األولىته في طبعو سيتطرق هذا الملتقى العلمي، 

 .ةالمتوسط من وجهة نظرأمازيغي تاريخ األندلس و .1

 .شبه الجزيرة اإليبيريةبالفني األمازيغي في العصور الوسطى  اإلرث .2

 .األمازيغية في األندلس بساناأل ب واداآل .3

 .رث الثقافي األمازيغي في غرب األندلساإل  .4

 

 مشاركة المحاضرين

من أوروبا و شمال المتخصصين في الموضوع حاضر في هذا الملتقى مفتوح أمام كل الباحثين مالمشاركة باب 

 ذاتيةال سيرةالوجز مو ) كلمة 500( المداخلة بملخص امصحوبمقترح و طلب المشاركة  كوني أن يجبو  .افريقيا

 .ةالعلمي هم إنتاجاتهأ ويوضح فيه تكوينه األكاديمي، المؤسسة التي ينتمي إليها  لمحاضرل

 مايو 10و ذلك إلى غاية ) laherenciaamazigh@gmail.com: (إلى العنوان التاليالمشاركة تُبعث مقترحات 

ص الأن  كما. بتقييم اللجنة العلمية للملتقى امرتبطالمشاركة  قبول يبقى و. 2016 مقدمة في هذا الملتقى نشرالنصو

  .خارجه و برتغالمعروفين من المكونة من باحثين القراءة، اللجنة لتقييم سيكون خاضعا 

  

  :الملتقىلغات 

  .اإلسبانية واإلنجليزية باللغتينتقديم األعمال كذلك مكن و لو انه يهي الفرنسية والبرتغالية،  الملتقىلغات 

  

  حضور الملتقى

 .وعامة الناسباحثين يورو لل 20و بالنسبة للطالب يورو  10يجب التسجيل القبلي و أداء  لحضور الملتقى

 

 :اللجنة العلمية

كلية العلوم اإلجتماعية  ،معهد دراسات العصور الوسطى(أميليا أغيار أندرادي  ةدكتورالستاذة األ •

 )جامعة نوفا -واإلنسانية 

الوطني جلس الم - بباريسالدراسات العليا في العلوم اإلجتماعية  عهدم(دكتور جون باسيني الستاذ األ •

 )ث العلمي بفرنساللبح

 )جامعة غرناطة(دكتور رافائيل لوبيث غوزمان الستاذ األ •

 )فرنسا -  ليون جامعة( غيتشارد بيير دكتورال ستاذاأل •

 )مؤسسة ليلى مزيان، الدار البيضاء(ليلى مزيان  ةدكتورال •



  )روبية العربيةوالمؤسسة األجامعة غرناطة، (إينماكوالدا ماريرو روتشا  ةدكتورالستاذة األ •

  

 :الجدول الزمني

 2016مايو  10: المشاركة مقترحاتطلبات و إلرسال  أجلآخر  •

 2016 مايو 31: قبولةحاضرات الماإلعالن عن الم •

 2016 أكتوبر 30: نشرلالنصوص ل إلستالم أجلآخر  •

 


