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 ثىظيم  مدرسة الدكحوراه تزمجع

 ول ح هدوة علمّية دولّية

آفاقهاآلاداب والفىون وإلاوساهيات اقعها و  : و

 0202أكحوبر  02والجمعة  91يومي الخميس وذلك 

 

 الورقة العلمّية -9

ت اإلادسازعت في العلىد ألاخيرة عّملذ الفجىة بين  ُّ ت والخكىىلىح ُّ العلىم الّصحُحت وآلاداب ما ٌسّمى بئّن الخطّىزاث العلم

اث ُّ سدمام أاهحساًزا  ألاخيرة هرهشهدث  فلد .والفىىن وؤلاوساه
ّ
)وهي اخخصاز  STEMللّدزاساث اإلاسّماة  الخطىز اإلاط

ت جدًً    ".لعلم والّخلىُت والهىدست والّسٍاضُاثٌعني "ا ،دعالمّي معخم   في ظاهس ألاشُاء على ألاكّل، في جطّىزها  -فالبشسٍّ

شهد العالم في مطلع اللسن  ."الّصحُحت"للعلىم  - الحضازّي الهائل ا هائال وغير َو ُّ ً جطّىزا معسف الحادي والعشٍس

كاء الاصطىاعي على غيرها مً اإلاعازف
ّ
ت والر ُّ  .مسبىق، فُه حعلى العلىم الّصحُحت ومىاهج البحث اللائمت على اإلاعلىماج

 حّتى بين العلىم 
ً
اء ع ،"الّصحُحت"بل ئّن اإلاىافست جبدو شسست ت جىتزع مً الفيًز ُّ سشها لخعخلُه ئذ جلىح في ألافم زىزة علم

ت علىم الىزازت ُّ ت. كما جلىح سُطسة العلل ال ،والبُىلىحُا الجصئ ُّ ىاهس عفضال عً العلىم آلال
ّ
بّي على الظ لمّي الخجٍس

 
ً
ت واضحت ت والحُىٍّ ُّ بُع

ّ
. الط

ً
ا وسُطسة

ّ
 ال لبس فيها: وصًفا وجفسيّرا واسدشساف

ساؤل اإلالّح عً  هرا الىضع
ّ
اث آلاداب والفمىكع ًدعىها ئلى الد ُّ ي ًمكً أن جضطلع به،و ىىن وؤلاوساه

ّ
ما  الّدوز الر ُّ ال س

ً وفي خضّم هرا الخطّىز العلمّي والخكىىلىجّي الباهس، جدهىًزا في اللُم  ،وهحً وشهد في مطلع اللسن الحادي والعشٍس

 الجمهورية التونسية 
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 للّسداءة... حّتى ص
ً
اث وهُمىت ُّ ت العاّمت وجساحًعا لحلىق ؤلاوسان، واهحساًزا للجمال ُّ از الحدًث عً أشمت اللُم ؤلاوساه

ا شائًعا وصاز الّصمً الحاضس
ً
ىعذ بصمً الّسداءة مّما ٌعكس  حدًث ي آلذ ئلُه أوضاع ًُ

ّ
ئحساًسا عاّما بالّخدهىز الر

ت...  البشسٍّ

  هكرا
ّ
بّي وإن سُطس على الكثير مً الظ اث ألّن العلل العلمّي الخجٍس ُّ  ئلى آلاداب والفىىن وؤلاوساه

ً
 ملّحت

ُ
ىاهس جبدو الحاحت

ت الّتي هحخاج في فهمها وجفسيرها وحّل ئشكاالتها والّسُطسة عليها ئلى  ُّ ىاهس ؤلاوساه
ّ
ت ًلف عاحًصا أمام الظ ت والحُىٍّ ُّ بُع

ّ
الط

اث... ُّ  آلاداب والفىىن وؤلاوساه

، فهي ئلى ؤلاوسانأساسُت باليسبت جظّل  –وإن لم جكً صحُحت  – ئن العلىم ؤلاوساهُت والاحخماعُت وآلاداب والفىىن 

مً  -حسخفُد هي ألاخسي  وألّنها ،لى الحلم بغٍد أفضل مً حهٍت ئوسان ؤلادفع بحُث جالّضمائس جبلىز و التي جكّىن العلىل 

كاء الاصطىاعي حّتى غدث  - حهت زاهُت
ّ
ت وعلم الّىفس ؤلادزاكي وبحىر الر ُّ ت في حلل العلىم العصب مً الاكدشافاث الثرًّ

 لُمىجص العلمي والخلّدم الّخكىىلىجي.لأحُاًها كثيرة  مىاكبتهره العلىم 

س" العلىم  بــ البحث الجامعي يهخّم للغاًت، فعلى الصعُد ألاكادًمي الدولي  تاوعلاد هره الىدوة مالئمئن ظسفُت  " جحٍس

لم ًحً الىكذ بعد مض ي أكثر مً هصف كسن على اسخلالل اإلاسخعمساث الىظس في  إلعادة ،ؤلاوساهُت والاحخماعُت، أو 

اث صُغذ في الغسب   و مفاهُم وفسضُاث وهظٍس
ُ
بلذ آلُا على مجخمعاث الجىىب، مً أحل بلىزة فسضُاث وملازباث ط

كخب في مجاالث أخسي مً هابعت  ًُ مً اإلاُدان والىاكع اإلاعِش؛ وهرا ما سىف ٌسمح باللُام بملازهاث مع ما ًحدر وما 

 .العالم

 املحاوز الّخالُت: حىل هره الّىدوة  ىظُموكع الخفكير في جوبىاء على ما جلدم 

اث: بين الاهحساز والخحّدي. - ُّ  واكع آلاداب والفىىن وؤلاوساه

اث. - ُّ  الحاحت اإلااّست لآلداب والفىىن وؤلاوساه

ت وحلىق ؤلاوسان. - ُّ اث في ئزساء مىظىمت اللُم الكىه ُّ  دوز آلاداب والفىىن وؤلاوساه

ت والّخمُيز...دوزها في ملاومت كّل أشكال الّسداءة وال -  عىصسٍّ
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فل وؤلاوسان بشكل عاّم. -
ّ
 دوزها في ضمان حلىق اإلاسأة والط

 اسخفادتها مً الخلّدم العلمّي والخكىىلىجّي. -

 زهاهاتها وآفاكها... -

 شروط املشاركة: -0

لترح كد سبم وشسه -
ُ
 ًكىن البحث اإلا

ّ
 ت.في هدواث أو مإجمساث سابلأو جلدًمه  الالتزام بأحد محاوز الّىدوة على أال

-  
ُ
ت.لّدم البحىر بج ت أو الاهجليزًّ ُّ ت أو الفسوس ُّ غاث العسب

ّ
 الل

ت مخخصسة ) - ُّ ص البحث مع سيرة ذاج
ّ
الخخّصص  -الجامعت/ مإّسست العملجخضّمً اإلاعطُاث الخالُت ًسسل ملخ

د الالكترووي إلادزست الّدكخىزاه  الهاجف( -العىىان الالكترووي  -  ecoledoctoralefshst@gmail.comعلى البًر

ت ُّ صاث والسيرة الراج
ّ
 2023حىان  30 آخس أحل للبىل اإلالخ

 2023سبخمبر  11 آخس أحل لخلدًم ألاعمال كاملت

 

 

 

ت اإلاشسفت على الّىدوة مً  ُّ جىت العلم
ّ
ت إلادزست الدكخجخكّىن الل ُّ ت والبُداغىح ُّ جىت العلم

ّ
 .ىزاهأعضاء الل

mailto:ecoledoctoralefshst@gmail.com

