
 ( SOLCON IV)مؤتمر مدرسة اللغات الرابع 

 األزمات فترة الدراسات األدبية واللغوية والثقافية في

ت  عادة ب  —حسب تعريفها—،  يتم التعرف على األزمات العالقات االجتماعية  التأثيرات الهائلة التي  حدثها على 
يتم تصوير هذه التأثيرات من خالل الدراسات العلمية حول و   ،ةالثقافي القضايا الطبقات االجتماعية و واالقتصادات و 

 واالتجاهات الجديدة في  البشري: تحفز األزمات أبعاًدا جديدة في دراسات اللغة،  المسارالتغيير في جميع أنواع  
لتركيز تغييرات جذرية في ا  سببتأن األزمات قد ال يخفى أيضا ، و واألسلوبية دبيةاألو ن التشكيلية والمسرحية، الفنو 

الفلسفة   والطبيعية، وكذلك في  العلوم االجتماعية  الخيالي، وخاصة في  غير  المعتمد في األدب  والنهج  النظري 
لمتخصصين الذين يعملون  حسبما ي لحظ من أعمال االلغات الحية    كيانتنعكس األزمة في  عامّة، كما    األكاديمية

 كالم البواسطة األزمات وإخضاعها  التحكم علىم ت وتاريخيا النحو والداللة.و  صرفعلم الب الالحقةعلى التغييرات 
 .األنشطة اليومية ولحظات التحول الروحي والحركات الدينية لمجتمعات السكان األصليينالشفهي والفولكلور و 

دراسات  مدرس تدعو   ومركز  اللغات،  مركز  مع  بالتعاون  غانا،  جامعة  اإلنسانية،  العلوم  كلية  اللغات،  أمريكا  ة 
تقديم مناقشات مقترحات لألوراق الفردية و   الالتينية، ومركز الدراسات األوروبية ومركز الدراسات اآلسيوية، إلى 

نوفمبر   5إلى    3من    افتراضيا  هعقدوالذي يتم    (SOLCON IV)الرابع  مدرسة للغات  لمؤتمر  المائدة المستديرة  
 في جامعة غانا، ليغون.  2021

 متخصصين الباحثين وال  حشداألزمات" إلى    فترة"الدراسات األدبية واللغوية والثقافية في    المعنون   ،يسعى المؤتمر
 والجوانب.  لمناقشة الموضوع والقضايا ذات الصلة من خالل أوراق بحثية متعددة التخصصات  طلبة الدراسات العلياو 

 :المتحدثون الرئيسيون 

لدراسات متعددة أستاذ ا ي،دويل .جين ج. وموريس م ، (Prof. Ato Quayson) البروفيسور أتو كوايسون  •
 .أستاذ األدب المقارن؛ ورئيس قسم اللغة اإلنجليزية بجامعة ستانفوردو التخصصات. 

قسم اللغويات واللغة    ،تحليل الخطاب ة، أستاذ(  Prof. Veroniker Koller)  ر كولرفيرونيكا  ةالبروفيسور  •
 .المملكة المتحدةفي اإلنجليزية، جامعة النكستر 



المقترحات التي تتناول أي موضوع يتعلق بتأثير األزمة، سواء كانت ملزمة بشكل صارم بالهيكل التأديبي ب نرحب
 .لتخصص معين أو تعكس المجاالت متعددة التخصصات

تأثير األزمة من اللواألوراق الت  حلقاتنرحب باللكما   الفورية    والترجمةو   ،التطبيقية  سانياتواللسانيات،  ي تعكس 
اإلشارة  ةودراس  والتحريرية، اإلعاقة  ،لغة  الالو   ،والتعليم  ،ودراسات  الوسائل ودراسات    ،واإلعالم  ،جنسيةدراسات 

،  يةوالرعاية الصح  ،والفلسفة  ،والسياسة  ،ودراسات الهجرة  ، والرقص  ،  والمسرح  ،االجتماعية اإللكترونية  التواصل 
  ، والعالقات العامة  ،والفلسفة  ،والتاريخ  ،واالتصال  ،والموسيقى  ،والرياضة  ،واألديان  ،والقانون   ،والتسويق،  واإلعالن

الحاسوب وعلوم  ،المناخ وتغير ،والزراعة ،والتكنولوجياّ  ،والعلوم الطبيعية ،والجغرافيا ،وعلم االجتماع ،وعلم النفس
 اآللي. 

 ((Twiطيو   ((Ga  غا  للمؤتمر هي اللغة اإلنجليزية، ولكن نرحب باللغات األخرى مثل  الرسمية  ةاللغة الرئيسو 
 . الصواحيلية وغيرهاواإلسبانية والعربية و  والفرنسية ((Ewe أوي و 

 : أشكاال متنوعة العرضشكل  تخذيو 

 .لألفراددقائق  5ليه مناقشة لمدة تدقيقة  15مدته   تقديم •
 دقيقة   30دقيقة )حد أقصى( مع أربعة مقدمين على األقل تليها مناقشة لمدة    90مستديرة لمدة    مائدةحلقة   •

 EasyChair المقترحات إلكترونًيا عبر/إرسال الملخصات يرجى

 :ملخصات األوراق الفردية

وحجم الخط   Times New Romanخط  وب  بين السطور  واحدةقدرها نقطة  بمسافة  ملخصا كتابيا،  تقدم للمراجعة  
يجب تقديم و تتناول موضوع المؤتمر بما في ذلك المواضيع الفرعية أو غيرها    ،، ال تزيد عن ثالثمائة كلمة12

 .2021يوليو  31الموعد النهائي لتقديم الملخصات هو و  .EasyChair الملخصات عبر

 :كلمة، ويجب أن تشمل 500 حلقةيجب أال تتجاوز مقترحات الو 

 لحلقةاعنوان  •
 سقمنال •



 المقترحون )تمييز المتحدثين والمناقشين الرئيسيين، إذا كان ذلك مناسًبا  حلقةأعضاء ال •
 .إشراك المترجمينمن مكن  نت بالنسبة للغات الوساطة غير اإلنجليزية، نرحب بتقديم األوراق مسبًقا حتى 

 : تسجيل

لضمان ظهور    2021أكتوبر    1ي طلب من المقدمين التسجيل في المؤتمر من خالل دفع رسوم المؤتمر بحلول  
 . )رابط التسجيل هنا( ملخصهم في كتيب المؤتمر

 رسوم  الفئة 
 USD 50 المشاركون الدوليون 

 GHS 50 )من غير موظفي جامعة غانا(  المشاركون المحليون 
 GHS 30 ( UG) موظفو جامعة غانا

 GHS 20 ( UG) الطالب من خارج جامعة غانا
 مجاًنا  ( UG) طالب جامعة غانا

 

 التفاصيل المصرفية 
 العلوم االنسانية كلية  :اسم الحساب
 3441000157650 :رقم الحساب

 فوركس -: دوالر أمريكي العملة
 ECOBANK GHANA LIMITED: البنك

 ون غلي:  الفرع  
 ECOCGHAC: سويفت رمز

 : المعامالت المحلية بالدوالريرجى المالحظة
 

 لمؤتمر ل Zoomبرنامج رابط 
 Zoom: https://wacren.zoom.us/j/61986566505?pwd=OGZkeFBjRGZuZEc5UnE1WW42STdLUT09رابط 

 61986566505الجتماع: ل  رقم التعريف

https://wacren.zoom.us/j/61986566505?pwd=OGZkeFBjRGZuZEc5UnE1WW42STdLUT09


 153789رمز المرور: 
 مالحظتها  يجب مهمة تواريخ
 2021 يوليو 31: الملخصات لتقديم النهائي الموعد •
 2021 أكتوبر 1: للتسجيل  النهائي الموعد •
 . 2021 سبتمبر 6: الملخصات بقبول اإلخطار •

 
 


