املؤجمز الذولي ألاول املتعذد اللغاث 2012م
أدب ما بعذ الصزاع واملحن والسالم العاملي
مفهىم املؤجمز
للذ ظلذ باهعخان منهىهت بالصشاعاث إلاكليميت والعامليت على العىاء مثل الحشب في هشمير وأفغاوعخان بعذ نهاًت
الحشب الباسدة .ومً إخذي شىاهذ هزه الصشاعاث والصذاماث هى إًجاد هخاباث اهبثلذ في باهعخان في اللغت
الىطىيت واللغاث إلاكليميت للبالد ،ورلً خالٌ العلذًً املاطيين .بيذ أن باهعخان ليعذ معخثىيت في رلً ،خيث
ً
جصاعذث املأظاة إلاوعاهيت ً
مضٍذا في الششق ألاوظط وما وساءه ،هديجت لخصاعذ العذوان وغضو اللىي ،التي اخخىشث
على دساظاث املدً .إن جدشٍش دساظاث املدً وطشح جدىٌ هظشي في املفهىم ألاوسبي -ألامشٍيي هدى ألاشياٌ الجذًذة
للمأظاة ،هى املدىس الشئيس ي لهزا املؤجمش املخعذد الخخصصاث واللغاث.
ً
وإن املؤجمش ًصبى إلى جىطيذ ومىاكشت دوس ألادب العملي أن ًيىن
جدىليا بعذ الصشاعاث الععىشٍت وما
ٌعفش عنها مً مدً هفعيت  -احخماعيت .وبهز الصذد فئن املؤجمش ٌعىغ املأظاث إلاوعاهيت في فلعطين وظىسٍا
وأفغاوعخان وهشمير ومىيماس (مزبدت الشوهيىجا) ،وخشب 11/9في الحشب الذوليت طذ إلاسهاب وعىاكبها لباهعخان .إن
الخاسٍخ الحذًث لهزه املىاطم ًجعلها مىاطم إهخاج أدبي َّ
خعاط ملعشفت دوس ألادب في أعلاب الحشب.
وكذ جم جىحيه الذعىة إلى العلماء والباخثين مً مخخلف الخخصصاث ألادبيت والذساظاث الثلافيت،
ودساظاث الصشاع والعالم والذساظاث بعذ الصشاع ،ودساظاث إلاسهاب ،لفدص وجدليم مخخلف الطشق ،ورلً ختى
ُ
ًخمىً ه َّخاب ألادب باالخخيان مع مخخلف أخذار العىف راث إلامياهاث املدىيت اليامىت ورلً للىخابت في مىاطيع

بفىشة مبخىشة ،لخىطيذ إمياهيت
العالم على ظبيل املثاٌ ،هما ٌشجع مخدذزى املؤجمش إلسظاٌ معاهماتهم ألاصليت
ٍ
الىصىص ألادبيت في العيطشة على الخجاسب إلاوعاهيت للحشب واملعاعذة في حعضٍض بىاء العالم.

بعض محاور املؤجمز
 -1العشد وألادلت للمدً في الىاكع الاحخماعي وإهخاحه الثلافي.
 -2املدً في ألادب الحذًث واملعاصش ،ألافالم والفىىن.
 -3الذوس العالجي البىاء ألدب ما بعذ الصشاع.
 -4ظياظت املدً.
 -5أخذار الخاظع والحادي عشش
 -6مادًت املدً والاكخصاد العياي ي للحشب
 -7العشد الشفهي ملدً الحشب
 -8املدىت وهظشٍت الازىيىيت الشوخيت والجعذًت.
 -9جدين املشأة في الحشب واملدىت الىفعيت.
 -10الصحت العلليت والطب الىفس ي
 -11دساظت إلاشاساث والىمارج (العيميائيت) للمعاهاة في الفىىن
 -12املدً الىاججت مً جىللها (اظخيرادها وجصذًشها)
 -13العالم واملصالحت والعذالت
 -14الخدذًاث التربىٍت للمصالحت والعالم
 -15جطىٍش إطاس عمل هظشي لخعليم العالم
 -16اختراع مجاٌ للخطبيم العملي الىظشي

ليغ مً الظشوسي أن جدذد املىاطيع ،لخخصص جاسٍخي معاصش للحشب ،واملدً ،واليىاسر في:
 -1ألادب اللصص ي
 -2الشعش
 -3ظيرة راجيت (هخابت خياة)
 -4ألافالم والخلفاص
 -5الفىىن
 -6هخاباث واكعيت

لغاث املؤجمز
ًمىً أن جلذم املعاهماث ألاصليت في اللغت إلاهجليزًت وألاوسدًت والعشبيت واللغاث إلاكليميت والىطىيت
ملىاطم النزاعٌ .عخطيع املخدذزىن في الحصىٌ على امللخص والىخائج الشئيعيت مترحمت إلى إلاهجليزًت .و
بما أن  NUMLجذًش ً 26
كعما للغت ،فئهه ًمىً أن ٌعهل للمعاهمين في الحصىٌ على الترحمت عىذ
الطلب.

إرشاداث للمتحذثين
كبيل وطع وسكت بدثيت واملتًُ ،طلب مً املؤلفين جلذًم ملخص ب ـ ـ ( 300ولمت هدذ أكص ى) ،وظيرة
راجيت كصيرة مً ( 150ولمت هدذ أكص ى) ،وولماث مفخاخيت مً  .5 - 3وٍخدخم على املخلذمين
الخلذًم بصىسة مىفشدة وليغ همجمىعت ،وٍجب إسظاٌ املىاد إلى
وللمعلىماث العامت ب ـ

coordinator.conf@numl.edu.pk

imlc2019@numl.edu.pk

والخلذًم ًتراوح بين  20 -15دكيلت.

سياست العزض التلذيمي لبرهامج PowerPoint
بشيل عام ،ال وشجع كشاءة  PowerPointأزىاء املؤجمش .ومع رلًً ،مىً اظخخذامه لعشض الصىس
وملاطع الفيذًى.

ميزاث املؤجمز
ُ
 حلعت اخخيان وجىاصل مع الى َّخاب الباهعخاهيين-

حلعت اخخيان وجىاصل مع املخدذزين الشئيعيين ألاحاهب.

-

أمعيت زلافيت ( 29أبشٍل)

-

عشاء املؤجمش ( 29أبشٍل)

 مشاهذة املعالم العياخيت (لألحاهب فلط) معابلت العالم للفىىن الدشىيليت واملعاسضجىاريخ مهمت للملذمين
-

جلذًم امللخصً 31 :ىاًش 2019م

-

إلاعالم بشأن اللبىٌ 6 :فبراًش 2019م

-

جلذًم وامل ألاوساق 15 :ماسط 2019م

-

املؤجمش 29 :و  30أبشٍل 2019م

مىظمى املؤجمش
-

املىظم الشئيس ي :أ .د  /مدمذ ظفير عىان ،عميذ وليت اللغاث.

-

ميعم املؤجمش :د .عاطف فشاص ،أظخار معاعذ وسئيغ كعم اللغت اليىسٍت.

-

ميعلت املؤجمش املعاعذة :العيذة خذًجت مشخاق ،أظخار معاعذ ،كعم اللغت إلاهجليزًت.

ًمىً الاجصاٌ بـ ـ :

imlc2019@numl.edu.pk

coordinator.conf@numl.edu.pk

الخلفىن(+92-51-926-5100-9 :سكم الخدىٍلت)2220( :

د .عاطف فزاس:

الجىاٌ+92-3018173819 :
السيذة خذيجت مشتاق :الخلفىن( +92-51-926-5100-9 :سكم الخدىٍلت(1005( :
الجىاٌ+92-3005220064 :

التسجيل
العنىان
امللذمىن

التسجيل املبكز

الزاحل/مىعذ املؤجمز

الطالب

 2000سوبيت باهعخاهيت

 2500سوبيت باهعخاهيت

ألاساجذة

 2500سوبيت باهعخاهيت

 3000سوبيت باهعخاهيت

املهنيين

 3000سوبيت باهعخاهيت

 3500سوبيت باهعخاهيت

 100دوالس أمشٍيي

ً
أمشٍىيا
 130دوالسا

املشاركىن ألاجاهب

مالحظتُ :
ظيطلب مً ملذمي العشوض دفع الشظىم مباششة في خعاب الجامعت وإسظاٌ وسخت مً
همىرج الدسجيل املعبأ خعب ألاصىٌ إلى حاهب إزباث الذفع مليعلي املؤجمشاث على البرًذ الخالي:
coordinator.conf@numl.edu.pk
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