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شباط    7-6  في تاريخ  والمجتمع إلنسانل النوعية للبحوث اإلسرائيلي للمركز الثامن المؤتمر سيعقد

  .بين الشخصي والسياسي النوعي البحث: بعنوان النقب، في غوريون-بن جامعة في 2018

توجهات  ، المختلفةومحتوياته  األكاديميةفي المؤتمر سنتطرق للبحث النوعي في إسرائيل ومعاهدها 

ات بين الشخصي للتباحث بعمق في منظومة العالق  ,ومن جهة اخرى,نظريه ومعرفيه متنوعه 

لجمع الباحثين والباحثات في مجال  الفرصةستتاح في هذا المؤتمر  ,والسياسي في البحث النوعي 

 المتعلقة السياسية  المنهجية  ,المعرفية,البحث النوعي لطرح التساؤالت والجدل في األسئلة الوجودية

, الجغرافية , الثقافية , عية االجتمالفحص االنعكاسات    منصةالمؤتمر بمثابة  .بالبحث النوعي 

, تاريخ البحث النوعي ,  الفلسفيةفي البحث النوعي واسس البحث النوعي   والسياسية, االقتصادية 

 , وما بعد االستعمار. الحداثةوأساليب تفسيريه نوعيه , ناقده , ما بعد 

السياسية في البحث  المعرفية , المنهجية البحثية الوجودية،نحن نشجع الخطاب والجدل في قضايا 

 االتصاالت ، االجتماعي، العمل النفس، وعلم التربية مثل تخصصات في اتهاستخدامعن و ،النوعي 

 تعليم المعلومات ، نظم ، المدني  ، التخطيط ، الجغرافيا االجتماع واألنثروبولوجيا علم اإلدارة ،

التي تتضمن  النوعيةعرض األبحاث   نحن نشجع   .والتمريض النفسي ، والعالج القانون ، العلوم ،

علم االنسان التطبيقي , أبحاث التي تستخدم أساليب متنوعه ,  السرد وقصص حياه ,   استخدام 

والعرض  األمومةأبحاث التي تستخدم اليات التصوير , أساليب فنون , أبحاث التي تفحص ثقافة 

performance  ة , وطرق تدريس البحث النوعي , أبحاث الحالة , الجدل في األبحاث النسوي

 واخالقياته .

 لمؤتمرل ملخصاتالو العروض لتقديم دعوة

 

 icqm@bgu.ac.il:   اإللكتروني البريد إلى والملخصات اتالمقترح إرسال يرجى

l 



وهي عالمة اجتماع من جامعة برندايس وتتراس : שלומית ריינהרץ   ضيفة المؤتمر بروفيسورة 

للفنون קניזניק ثال مراكز قد قامت بتأسيسها في جامعة براندايس مركز لتدريس النساء , معرض 

 يهوديات س لبحث في مجال النساء الالنسوية,  معهد برانداي

 

 :أنواع عدة من بعروض   نرحب

  :هذه فرصه لطرح تطويري لموضوع ال يوجد لديكم ادنى فكره من عرض مقعد

 , الطرح يتضمن عنوان المقعد , اسم رئيس المقعد وشرح يهتم بهذا الموضوع ينالباحث

ابة دعوه للباحثين لطرح محاضرات بمث ( كلمه150وافي عن الموضوع ضمن )

بعد الموافقة عليها تبعث  17-9-3مناسبه للمقعد . الملخص يرسل للجنه منظمه حتى 

لعديد من األشخاص ومقدم الطرح )الموضوع( سيكون احد الحكام في الموافقة على 

 مجموع الملخصات اذ يشترط هذا المقعد بوجود ملخصات مالئمه للموضوع

 المحاضرات من عددا يتضمن واسع موضوع لعرض فرصة هذه: املك مقعد فقرة عرض 

 مع   للموضوع عنوانا يقدم الذي االقتراح سيتضمن. مواضيعها بين قوية عالقة هناك التي

 250 حوالي منها كل) ملخصات 4 -3 بين الصلة ذات والملخصات اللجنة رئيس اسم

 17-10-17ديم الطلبات التاريخ النهائي لتق ، ات\مختلفين ات\لمحاضرين( كلمة

  :يقوم الموجهين    هذه فرصه لتعميق الحوار في احدى قضايا البحث النوعيمقعد الحوار ,

دقيقه خالل الوقت المتبقي يتم توجيه الحوار اذ ان الوقت  20-14خالل  القضيةبطرح 

 اسم المقعد , اسم , المخصص لهذا المقعد ساعه واحده . الملخص يجب ان يتضمن عنوان 

 17-10-17التاريخ النهائي: , ( كلمه 150ملخص)الموجه و

 المحاضرة محور. كلمة 250 االقتراحملخص . واحدة محاضرة عرض: شخصي ملخص   

-17   التاريخ النهائي لتقديم الملخص  . وما هي أساليب البحث  كيف تم معالجة القضية 

10-17      

 نتائج على يحتوي ان يجب (مةكل 250) للملصقات االقتراحات ملخص في :الملصق 

 جائزة على للحصول المعروضة الملصقات ستتنافس.  البحث طرق مناقشة بدون البحث

 (.  الحق وقت في الجائزة هذه عن معلومات تسليم يتم سوف) .المتميز الملصق المشارك

 قصهاين التي االقتراحات. تام بشكل التعليمات اتباع الرجاء) االقتراحات لكتابة تعليمات

 (:فحصها يتم لن معلومات

  العبرية: اللغة. 



 12 وحجم ، ديفيد:   الخط. 

 (.ملصق شخصي، ملخص كامل، مقعد عرض) االقتراح نوع يظهر الصفحة أعلى في •      

  أسفله االقتراح عنوان كتابة يرجى االقتراح نوع كتابة بعد. 

 وأرقام اإللكتروني البريد وانعن ، األكاديمي االنتماء ،  ات\الكاتبين أسماء يظهر تحته 

 .المتاحة الهاتف

 كلمة 250 على يحتوي أن يجب العرض ملخص. 
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