
جامعة القدس املفتوحة
عمادة البحث العلمي وكلية الدراسات العليا

 )املؤتمــر الســادس للتراث الشــعبي الفلسـطيني(
التراث الشـعبي الفلسطيني في محافظة جنيـن والجليـل/ هوية وانتماء

دعوة لتقديم أوراق عمل
ــة  ــراث الشــعبي الفلســطيني، تنظــم عمــادة البحــث العلمــي وكلي ضمــن توجهــات الجامعــة إلعــداد عمــل موســوعي شــامل عــن الت
الدراســات العليــا، ودائــرة العالقــات العامــة يف جامعــة القــدس املفتوحــة، املؤتمــر التراثــي العلمــي الســادس بمناســبة االحتفــاء باليــوم 
العاملــي للتــراث الشــعبي الفلســطيني، وذلــك يف النصــف الثانــي مــن شــهر تشــرين األول/ أكتوبــر 2017، ويأتــي هــذا العــام تحــت عنوان:

 التراث الشعبي الفلسطيني يف محافظة جنين والجليل/ هوية وانتماء
تشرين األول/ أكتوبر/ 2017

وبهــذه املناســبة تتوجــه اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر إلــى األخــوة العلمــاء والباحثيــن يف الجامعــات الفلســطينية والعربيــة واإلســالمية 
ــم  ــاركة يف تقدي ــم للمش ــل بدعوته ــن والجلي ــة جني ــعبي يف محافظ ــراث الش ــة بالت ــات املعني ــات والهيئ ــة، ويف املنظم والعاملي

أبحــاث ودراســات يف أحــد املحــاور املدرجــة أدنــاه لعرضهــا يف املؤتمــر.

محاور املؤتمر
تتحدد محاور املؤتمر يف محافظة جنين والجليل ىلع النحو اآلتي:

أنماط التراث الشعبي:1

األدب الشعبي: )الحكاية الشعبية، األغنية الشعبية، األمثال الشعبية، األلغاز واالحاجي والنكت، البحر يف التراث الشعبي(	§

الفنون الشعبية: )الصناعات الشعبية والحرف التقليدية، فن العمارة، املالبس واألزياء الشعبية، األلعاب/ الرقص/ الدبكة الشعبية(.	§

العادات والتقاليد وأثرها يف الحياة االجتماعية.	§

املعتقدات الشعبية ودالالتها.	§
القيم اإلنسانية الدينية والوطنية واالجتماعية يف التراث الشعبي الفلسطيني.2
املخاطر التي تتهدد التراث الشعبي وسبل الحفاظ عليها.3
دراسات فنية ونقدية ألنماط التراث الشعبي.4
أعالم التراث الشعبي.5
عالقة الزي الشعبي بالهوية الوطنية وتطوره وآلية الحفاظ عليه.6
اإلبداع الفني يف التراث الشعبي كأحد مقومات التراث الحضاري.7
التراث الشعبي كمورد دائم للتنمية.8
قضايا املرأة يف التراث الشعبي. 9
املواسم والفصول يف التراث الشعبي.10
استخدام التقانات الحديثة يف حفظ التراث الشعبي.11

يرجــى مــن الباحثيــن الراغبيــن يف الكتابــة يف أحــد هــذه املحــاور أو أي محــور قريــب منهــا إرســال ملخصــات أبحاثهــم يف حــدود 150 - 200  كلمــة يف 
موعــد أقصــاه 2017/6/15 ، وتســليم األبحــاث كاملــة يف موعــد أقصــاه 2017/8/15 ، وذلــك عبــر البريــد اإللكترونــي املوضــح أدنــاه.

كمــا تعلــن اللجنــة التحضيريــة عــن اســتعدادها لعــرض أي فيلــم تســجيلي أو وثائقــي ينســجم مــع توجهــات املؤتمــر ومحــاوره، وتدعــو اللجنــة الفــرق الفنيــة الشــعبية 
والفنانيــن الشــعبيين املهتميــن بالتــراث الشــعبي يف محافظــة جنيــن والجليــل للتنســيق مــع رئيــس اللجنــة التحضيريــة للمشــاركة وتقديــم عروضهــم يف املهرجــان 

الفنــي والتراثــي الــذي ســيقام يف اليــوم الثانــي للمؤتمــر.

كمــا ترحــب اللجنــة بأيــة أفــكار أو مقترحــات تقدمهــا املؤسســات املعنيــة بالتــراث الشــعبي يف محافظــة جنيــن والجليــل بغيــة تحقيــق األهــداف 
املرجــوة مــن املؤتمــر.

لالســتفسار واملراســـــلة: 
هاتف العمادة املباشر: 2984491-2)00972(، 2952508-2)00972(، 2964490-2)00972( فاكس: 2-2984492)00972(،

جوال رئيس اللجنة العلمية أ.د حسني عوض: 0595916862   |  جوال رئيس اللجنة التحضيرية أ.د حسن السلوادي: 0599640450
pfc@qou.edu :يمكنكم ارسال امللخصات والبحوث ىلع البريد اإللكتروني

 وللحصول ىلع مزيد من املعلومات يمكنكم االتصال برئيس اللجنة التحضيرية أ.د حسن عبد الرحمن السلوادي أو برئيس اللجنة العلمية 
www.qou.edu أ.د. حسني عوض وزيارة موقع املؤتمر ىلع موقع جامعة القدس املفتوحة ىلع شبكة اإلنترنت

اللجنة التحضيرية للمؤتمر


