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 لمشاركةدعوة ل
 

 المؤتمر الدولي في 

  — معاصراألدب العربي ال
 األسطورة والواقع بين 

 
 2023 / حزيران يونيو 2-1وارسو )بولندا( 

 

العالم العربي المعاصر، وصياغة والواقع في  األسطورةبين  بالعالقة بالقضايا المرتبطةأكاديميين مهتمين مشاركة نتطلع إلى 
. معاصرتصور وتفسير األدب العربي ال فضال عن  ،في النصوص األدبية والجمالية المفاهيم السياسية والفلسفية واالجتماعية 

ي النصوص األدبية الغربية الحديثة واألدب العربفي  العربية عيضاالمو استيعاب كما ندعو األكاديميين الذين تتعلق أبحاثهم ب
 .بلغات مختلفة في المنفى

ضوء على االتجاهات والموضوعات النأمل أن يكون مؤتمرنا مناسبة جيدة الكتشاف بعض وجهات النظر الجديدة وإلقاء 
 لمشاركةلفريدة فرصة  وخلق النقاش. يطمح المؤتمر إلى تسهيل األدب العربي المعاصرالموجودة في الخطاب األكاديمي حول 

 . دولها علماء األدب من مختلف اليجر ينتائج البحوث التي  في
 
 

 الزمان والمكان
 2023 / حزيران يونيو 1-2

 دراسات الشرقيةالكلية 
 جامعة وارسو

 بولندا  ،وارسو ،15/17شارع تينيتسكا 
 

 المنظم
 ، جامعة وارسودراسات الشرقيةالقسم الدراسات العربية واإلسالمية، كلية 
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 التنظيمية لجنةال
 نياك )رئيس قسم الدراسات العربية واإلسالمية(خأ.د. كاترزينا با

 يكانجأ.د. مارك 
 سين غرودزكيتمار أ.د. 

 د. ماجدالينا كوباريك
 عبد القادر مصلح 

 توف ترابا شكرزي
 

 هامة مواعيد
 2023/ شباط  فبراير 28 :ومقترحات الجلسات البحث أوراقملخصات الموعد النهائي لتقديم 

 2023 آذارمارس /  15اإلخطار بالقبول: 
 2023/ نيسان  أبريل 15رسوم التسجيل والدفع: 

 2023 / أيار مايو 10النسخة األولية من برنامج المؤتمر: 
 2023/ حزيران  يونيو 2-1مؤتمر: موعد ال

 2023/ آب  أغسطس 31لنشر(: ل) ةكاملال الموعد النهائي لتقديم األوراق
 

 إجراءات
 uw.edu.pl2023arablit@: التسجيل إلى عنوان البريد اإللكتروني استماراتتقديم  رجىي

 لغتين: اإلنجليزية والعربية.بعنوان البحث والملخص  إعطاءفي حالة تقديم الورقة البحثية باللغة العربية يرجى 
 دقائق للمناقشة( 10-5دقيقة كحد أقصى )+  20يجب أن تستغرق العروض التقديمية 

 
 المؤتمر ةلغ
 العربيةو  نجليزيةاإل
 

 رسوم المؤتمر
 زلوتي بولندي )للمشاركين من بولندا(  400يورو أو  85رسوم المؤتمر تبلغ 

 :التالية تكاليفتغطي الالرسوم 
 

 مرطبات أثناء استراحات القهوة •
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 مواد المؤتمر •
  )بعد مراجعة النظراء(تكاليف النشر  •

 
في العثور على  مد لمساعدتك، نحن على استعداالضرورةفي حال . للمشاركين نفقات النقل وتكاليف اإلقامة الرسوم ضمتال 

 سكن مريح.مكان 
 

 المراجعة اإليجابية فقط.بعد في كتاب يرجى مالحظة أنه سيتم نشر األوراق البحثية 
 

 arablit2023@uw.edu.pl :االتصال
 

 
 


