
المحور األول: توطين العلوم االجتماعية في الخليج: الجهود والتجارب

العلوم  لتوطين  سعًيا  الخليج  في  الباحثون  بذلها  التي  العلمية  الجهود  على  المحور  هذا  يركز 

االجتماعية في الخليج، وكذلك تجارب التوطين في مؤسسات التعليم العالي في الخليج.

المحور الثاني: توطين العلوم االجتماعية في الخليج: العقبات والتحديات

التوطين،  تواجه عملية  التي  والمؤسسية  البحثية  العقبات  الضوء على  لتسليط  المحور  يسعى هذا 

سواء في اإلنتاج العلمي البحثي أو في العمل المؤسسي.

المحور الثالث: المتطلبات المنهجية والعلمية لتوطين العلوم االجتماعية في الخليج

ُيعنى هذا المحور بمسار التركيب والبناء، وذلك من خالل البحث في المتطلبات المنهجية والمعرفية 

والمؤسسية لعملية التوطين في السياق الخليجي.

مؤتمر العلوم االجتماعية في الخليج 

6 مايو 2023/ 16 شوال 1445

 سؤال التوطين 

تتفرد العلوم االجتماعية بأنها تدرس موضوعات مركبة ومتغيرة بتغير السياقات االجتماعية والثقافية، 

وهذه الفرادة لها استحقاق في طبيعة التنظير االجتماعي والممارسة البحثية، ويتمثل هذا االستحقاق 

والمعرفي  والقيمي  الوجودي  كالمستوى  متعددة،  مستويات  على  "التوطين"  مسألة  في 

مؤتمر  إقامة  واالجتماعية  اإلنسانية  للعلوم  خلدون  ابن  مركز  ارتأى  المنطلق  هذا  ومن  والمفاهيمي. 

علمي تحت عنوان "العلوم االجتماعية في الخليج: سؤال التوطين"، ليتناول جهود التوطين وتجاربه 

في السياق الخليجي، وكذلك تحدياته وعقباته، وال يكتفي المؤتمر بكشف واقع التوطين، بل يبحث 

كذلك في كيفية بناء عملية التوطين، من خالل تسليط الضوء على متطلباته المنهجية والعلمية. 

والبحث في مدى مالءمة البناء النظري االجتماعي لخصائص الواقع الخليجي، وكيفية تجسير العالقة 

بين األطر النظرية والمعطيات الواقعية. 

فكرة المؤتمر

محاور المؤتمر



- أن يتعلق البحث بإحدى دول الخليج (مجلس التعاون + العراق+ اليمن).

- أن يتعلق البحث بأحد اإلشكاالت المذكورة في فكرة المؤتمر.

- أال يقل ملخص البحث عن 300 كلمة متضمًنا فكرة البحث وأهميته وعناصره.

- أن يرفق الباحث سيرته الذاتية بحيث تشمل: التخصص، جهة العمل، المنشورات العلمية إن وجدت فيما 

    ال يتجاوز 200 كلمة.

- أال يكون البحث قد سبق نشره، ويكون للمركز وحده الحق في نشره في أيٍّ من منّصاته.  

- قبول الملخص ال يستلزم قبول البحث.

- موعد انعقاد المؤتمر: 6 مايو 2023/ 16 شوال 1445

- آخر موعد الستالم المخلصات: 10 نوفمبر 2022/ 16 ربيع ثاني 1444 

IbnKhaldon-conf@qu.edu.qa :ترسل الملخصات على البريد اآلتي -

ل مركز ابن خلدون بتكاليف السفر واإلقامة ألصحاب األبحاث المقبولة. - ملحوظة: يتكفَّ

شروط المشاركة العلمية

ملحوظات مهمة
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