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العلوم اإلنسانية واالجتماعية  في الحضور دة األمريكية حقال أكاديميا ضعيفالمتح ظل الوالياتت

 ، هذا في الوقت الذياالقتصاد واألدبأم ب  التاريخ والحضارةب سواء تعلق األمر الجامعة المغربية، داخل

 ة األمريكية على سبيل المثال تعتبرفالواليات المتحديحظى فيه هذا البلد بإشعاع ال مثيل له عبر العالم. 

 323بساكنة ال تتعدى و العالمي.أكبر قوة اقتصادية في العالم، مما يفسر تأثيرها على مسار االقتصاد 

 خام.الالعالمي مليون نسمة، ينتج هذا البلد ربع اإلنتاج الداخلي 

 هاوأساطيل هاتوزع جنودقوة العسكرية األولى في العالم، يال وباعتبار الواليات المتحدة األمريكية 

ثل طريقة عيش األمريكيين تم فإنفي األرض. أما على المستوى الثقافي،  اإلستراتيجيةكز اعبر كل المر

نموذجا لكثير من البشر على مستوى األكل والفن واللباس. ورغم ذلك، ال نتوفر إال على قليل من 

 كثير من التصورات الخاطئة والنمطية.الالمعارف عن هذا البلد، مما ينجم عنه 

المجتمع والثقافة، وحتى نتمكن من تجاوز هذه النقائص، ارتأينا داخل مختبر التاريخ والمجال و

الواليات المتحدة األمريكية في بالرباط، تنظيم ندوة حول موضوع، " التابع للمعهد الجامعي للبحث العلمي
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 محاور الندوة الرئيسة:

 ؛الدراسات األمريكية في العلوم اإلنسانية -

 األمريكية في العلوم االجتماعية؛ الواليات المتحدة -

 غرب والواليات المتحدة األمريكية.الثقافية بين الم المبادالت -

 العلمية: اللجنة     

، سعيد حريزي ، سعيدة بناني، مريممحمد بنزيدان، محمد القندوسي، سمير األزهر خالد شاوش، 

 ، نور الدين بجيت.إقبال الزداريعبد العزيز بودالل، زيدون، 

 اللجنة المنظمة:

 رشيد اليشوتي، جمال لكراكز، نادية نيار       

 منسق الندوة:

 خليل السعداني    

 شروط تقديم المداخالت:

 :على المشاركين تقديم المعلومات التالية في اقتراحاتهم

 .المشارك والمؤسسة عنوان -

 والهاتف. التخصص والبريد اإللكتروني -

 عنوان المداخلة. -

 14بحجم   Times New Roman ، بالعربيةعن صفحةملخص ال يزيد  -

 سيرة مختصرة للباحث. -

 الكلمات المفاتيح.  -

 : العربية واإلنجليزية.لغتا الندوة

 تواريخ هامة:

 .1018مارس  30تبعث الملخصات واستمارة المشاركة قبل  -

 .2018أبريل  25يتم إخبار المشارك بقبول مقترحه من قبل اللجنة العلمية في  -

 .2018يوليو  16 تبعث المداخالت في صفتها النهائية قبل تاريخ -

 

 هام:

 ال تكون المشاركة فعلية إال بعد التوصل بنص المداخلة في صيغته النهائية. -

 ينبغي أن تكون المداخلة أصلية وغير منشورة سابقا.  -



 دقيقة. 20 هي مدة عرض المداخلة  -

 

 إلى  2018مارس  30تبعث المقترحات قبل 
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