
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
لرابطة علم الاجتماع الإسرائيلية في ضيافة قسم علم الاجتماع  ٥٤دعوة لحضور المؤتمر الـ 

 ٢٠٢٣فبراير /شباط ٢١-١٩ —والأنثروبولوجيا في جامعة تل أبيب 

السوسيولوجية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين على خلفية التحّولات تشّكلت الأسس المعرفية 
عمليات المكننة الحديثة التي ساهمت في  :والاضطرابات الاجتماعية الواسعة التي رافقت الثورة الصناعية، ومنها

واسعة النطاق في سوق العمل تطوير وسائل الإنتاج وزيادة الثروات والال مساواه الاجتماعية؛ حدوث تغييرات 
ومؤسسة الأسرة التي خلقت اختالفات جندرية داخلها؛ تسارع النمو الّسكاني والتحّضر والعـلمنة والفردانية 

حققت التغّيرات الاجتماعية التي مّيزت تلك الفترة تطورات  .والدمقرطة وتطّورات اقتصادية واجتماعية مرّكبة اخرى
شغلت هذه الاحداث العمل السوسيولوجي  .خ وانقسام اجتماعي هائل بين الأجيالإيجابية كبيرة إلى جانب شر

والذي بدوره ساهم في فهم الحياة الاجتماعية من خالل دراسة مصطلحات ومفاهيم اساسية عززت من الإنتاج 
   .راطية والأيدولوجيةالمجتمع، الرأسمالية، الطبقة، التكافل، الأنومــيا، العقالنية، البيروق :المعرفي الحالي ومنها

وذلك نتيجة لتزايد البيانات الرقمية  -ثورة البيانات والذكاء الاصطناعي  -نحن الآن على عتبة ثورة تكنولوجية جديدة 
فهذه الثورة مختلفة تماًما عن تلك التي سبقتها  .التي يتم إنتاجها يوميا والقوة المحوسبة الالزمة لمعالجتها

فالثورة الصناعية قد استبدلت الايادي العاملة البشرية بآليات صناعية حديثة والثورة  .كبيروتعُد بتغيير مجتمعي 
إلى جانب التداعيات المباشرة على سوق  .الحالية تطمح بإستبدال القدرات المعرفية والإدراكية بالقوة الخوارزمية

ادية والفكرية، كما سُتعرقل العالقات العمل، ستغّير هذه الثورة التكنولوجية الحديثة عالقتنا بالملكية الم
بناًء على ذلك،  .الاجتماعية والتواصل بين البشر، وعالقتنا بالدولة القومية، وموقفنا تجاه أنفسنا، أجسادنا وعائلتنا

فان ثورة البيانات ُتـلزمنا بإعادة التفكير في الآليات النظرية والمناهج البحثية والبيانات التي ُتـستخدم لدراسة 
 .المجتمع في القرن الحادي والعشرين

سيناقش المؤتمر مفاهيم ثورة البيانات والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات التي تهم الرابطة على الصعيد 
ـلقى الضوء على العوامل التي تشّكـل التكنولوجيا الحديثة وعمليات تسويقها ودمجها  ـُ العالمي والمحلي، وسي

في وحدات الاستخبارات، صناعة الهايتك، والأوساط )ا سيتناول المؤتمر مكانة إسرائيل كم .في النسيج المجتمعي
اضافة الى ذلك، كما هو  .بإعتبارها مساحة مهمة وداعمة للتغيير التكنولوجي بعيوبه ومزاياه كافة (الأكاديمية

 .الحال في كل عام، سيعالج المؤتمر موضوعات وقضايا اجتماعية مهمة أخرى

 



 

 مبنى المؤتمر 

جلسات حوارية عامة وُمصّغرة وجلسات حوارية ثيماتية وطاولات مستديرة وملصقات  ٥٤الـ مؤتمر الرابطة يشمل 
سُتعرض الملخصات البحثية المقبولة ضمن الجلسات الحوارية العامة والمصّغرة، بينما سُتعرض  (.بوستر)علمية 

ا ستنّظم المجموعات كم .الملخصات البحثية الُمقترحة من قبل أعضاء الرابطة ضمن الجلسات الحوارية الثيماتية
اما باقي الملخصات البحثية سُتعرض ضمن طاولات  (.وليس جميعها)البحثية معظم الجلسات الحوارية الثيماتية 

ُصّممت هذه المضامين المتنّوعة لتشجيع الحوار المثمر والوّدي  .مستديرة أو ملصقات علمية بطريقة غير تقليدّية
   .المؤتمرات في /ات والمشاركين/بين المتحدثين

خالل المؤتمر السنوي سُيعقد اجتماٌع عاّم لرابطة علم الاجتماع الإسرائيلية، لمناقشة قضايا مجتمعية في إسرائيل 
كما هو الحال في كل عام، خالل الاجتماع السنوي، ستمنح رابطة علم الاجتماع  .وقضايا إدارية تخص الرابطة

دعوات الترشيح لهذه  .والاطروحة الأكثر تمّيزا تحت اسم إلياهو لويس غوتمانالإسرائيلية جوائز للمقالة العلمية 
 .الجوائز سُتنشر لاحقا

بالإضافة، تشّجع لجنة المؤتمر على تقديم ملخصات بحثية باللغة العربية أو العبرية، وستعمل كل ما بوسعها 
، ستعمل اللجنة أيضا على تهييئ المؤتمر وفًقا للشروط المحّددة .ات/لتوفير الخدمات الالزمة لجميع المشاركين

 .ات ذوي الاحتياجات الخاصة/ليتناسب مع المشاركين

 تعليمات للمشاركة في المؤتمر 

 دفع – ات/ومستمعين ات،/متحدثين ات،/محاورين جلسات، رؤساء – المؤتمر في ات/على جميع المشاركين 
الملخصات البحثية دون التسجيل لعضوية  تقديم يمكن لا حيث وللمؤتمر، الرابطة لعضوية التسجيل رسوم

  .الرابطة

 ات بإدارة الجلسات او /كما سيـُسمح للمتحدثين .ة إرسال ملخص واحد فقط للمؤتمر/على كل مشارك
 .المحاورة

 يمكن تقديم الملخص باللغة العربية او العبرية او الإنجليزية. 

 تقديم الملخصات البحثية

ستقّيم اللجنة المنظمة  .البحثية عبر نظام التسجيل الخاص بالمؤتمر ووفًقا للتعليمات أدناهُيرجى تقديم الملخصات 
ورؤساء المجموعات البحثية الملخصات المقّدمة، حيث سيتم اختيار الأنسب لعرضها ضمن الجلسات الحوارية 

بحثية المقبولة بشكل متناسق كما سُتوّزع الملخصات ال .المتنوعة أو الطاولات المستديرة أو الملصقات العلمية
في الأسابيع القادمة، ستنُشر المجموعات البحثية  .ومتماسك على الجلسات الحوارية لخلق حوار مثمر فيما بينها

تفاصيل ومعلومات اوفى عنها سُترسل مباشرة إلى أعضاء الرابطة، وسُتـنشر   .دعوات تخّص جلساتهن الحوارية
 :وعلى صفحة الفيسبوك الخاصة برابطة علم الاجتماع www.isscon54.sites.tau.ac.il :في موقع المؤتمر

www.facebook.com/IsraelSociology.  
 

 

https://www.isscon54.sites.tau.ac.il/
https://www.facebook.com/IsraelSociology


 

 إرشادات تقديم الملخصات البحثية

بدءا من  الخاص بالمؤتمر نظام التسجيل عبرالملخصات البحثية باللغة العربية أو العبرية أو الإنجليزية  تقديم ُيرجى
بحيث لا يتخطى  .موقع المؤتمر عبرلاحًقا  نشرسيُ رابط الذي من خالل ال ٦/١٠/٢٢تاريخ يوم الخميس الموافق ل

سُتنشر المقترحات البحثية المقبولة عبر الموقع  كما .كلمة وذلك بهدف تقييم المقترحات البحثية ٣٠٠الملخص الـ 
 :ات التأّكد من صحة التفاصيل المدّونة/الإلكتروني الخاص بالمؤتمر، لذلك على جميع المقدمين

 عنوان المحاضرة 
 فرضيات البحث الرئيسية 
 المساهمة النظرية والإمبريقية 
 منهجية البحث 
 الاستنتاجات الرئيسية /النتائج 
  (الإنجليزية /العبرية /العربية)لغة المحاضرة 
 ة/الاسم الكامل للمتحّدث 
 الدرجة الأكاديمية /الشهادة 
 الانتساب المؤسسي 
 البريد الإلكتروني ورقم الهاتف 
  (أسطر 5-4)سيرة ذاتية مصغرة 

ة تشمل معلومات عن تطّور /ندعو جميع طلبة الماجستير لتقديم الملخصات البحثية مع توصية من المشرف
 .ة اكاديمياً /الطالب

 تقديم مقترحات للجلسات الحوارية المنظمة

ُتشّجع لجنة المؤتمر على تقديم المقترحات للجلسات الحوارية والطاولات المستديرة المنظمة بموضوعات عّدة 
كما ستفحص  .وفقا للتعليمات ادناه، حيث سُتمنح الأولوية للمقترحات التي تتوافق مع الموضوع السنوي للمؤتمر

المؤتمر المقترحات المقّدمة وإرسال أجوبة قبول او رفض بالموعد المحّدد مسبقا لإلعالن عن المقترحات  لجنة
 .المقبولة للمؤتمر

 طاولة مستديرة منظمة  /ارشادات تقديم المقترحات لجلسة حوارية

عبر نظام التسجيل المنظمة باللغة العربية أو العبرية أو الإنجليزية  الحوارية لجلساتلتقديم المقترحات  ُيرجى
 .موقع المؤتمر عبرلاحًقا نشر سيُ الرابط الذي  من خالل ٦/١٠/٢٢تاريخ الموافق لالخاص بالمؤتمر بدءا من يوم الخميس 

ورقم  ،لبريد الإلكترونيالشهادة الأكاديمية، والانتساب المؤسسي، وا /ة الجلسة، والدرجة/تدوين اسم رئيس يجب
كما يجب  .ناقشـعن موضوع الجلسة والنقاط المركزية التي ستُ  (كلمة ٤٠٠يحوي على )الهاتف وملخص مصّغر 

   .حة في الجلسة الحوارية المنظمةات وملخصات لمحاضرتهم المطرو/اضافة تفاصيل المتحدثين

 
 



 

 الجدول الزمني المخطط للمؤتمر

 .التسجيل الخاص بالمؤتمر لتقديم الملخصات البحثية والتسجيل بسعر مخّفضتفعيل نظام   ٦/١٠/٢٢

 .الموعد النهائي لتقديم الملخصات البحثية للجلسات الحوارية  ١٠/١١/٢٢

   .إرسال أجوبة نهائية لمقدمي الملخصات البحثية  ١٥/١٢/٢٢

 .(ات/جلسات، محاورينات، رؤساء /متحدثين)آخر موعد للتسجيل والدفع للمؤتمر   ٥/١/٢٣

 .الموعد النهائي للتسجيل للمؤتمر بسعر مخّفض /نشر برنامج المؤتمر  ١٩/١/٢٣

 .آخر موعد للتسجيل لورشات عمل المؤتمر  ٢٦/١/٢٣

 .مضامين المؤتمر  ٢١/٢/٢٣-١٩

 :ـمن المعلومات يرجى الاتصال بـللمزيد 

 tauex.tau.ac.il54isscon@دانا شاي  :مركزة المؤتمر

 sociology.com-secretary@israelالياف غوطمان  :سكرتير رابطة علم الاجتماع الإسرائيلية

 :مع تمنيات مؤتمر ناجح ومثمر، لجنة المؤتمر

مركزة )، دانا شاي (سكرتير الرابطة)، الياف غوطمان (رئيس الرابطة)، ليف غرينبرغ (رئيس المؤتمر)ساسون إسحاق 
اجوزي -، ليمور غباي(حاي-الكلية الاكاديمية تل)، تمار بركاي (الرئيسة السابقة للمؤتمر)، ياعيل باردا (المؤتمر

، جال دويتش (جامعة بن جوريون)، رافي غروسغليك (الكلية الاكاديمية سابير)، موطي جيجي (جامعة بار ايالن)
جامعة )، دان كوطليار (جامعة حيفا)، اساف لفانون (جامعة تل ابيب)، ميسلون دلاشة (ممثلة عن طلبة الدكتوراه)

، (جامعة تل ابيب، رئيس مشارك لمجموعة البيئة والمجتمع)، رامي كابالن (حيفا، مجموعة علم الاجتماع الرقمي
 (.جامعة تل ابيب) تاليا شيف

 .نشكر ياعيل كفير على التصميم الجرافيكي

 .نشكر اريس بشارة على الترجمة
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