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  2015آذار/مارس  13 –اليوم األول 

 

9:00 – 11:00 

 جلسة االفتتاح

 الجلسة المفتاحية: تفسير الالمساواة والفوارق من خالل عدسة إقليمية

 Queen of the Coloniesالغرفة: 

 

 استراحة 11:30 – 11:00

 

11:30 – 13:15 

 جلسات

 1الجلسة 

النوع االجتماعي 
 والجنسانية والفوارق

 

 

 2الجلسة 

الموارد الريفية 
 والسياسات

 

 

 3الجلسة 

األقاليم والمستقرات 
 والسياسات

 

 

برنامج مشغل 

النماذج الفكرية 
 الجديدة

ما بعد القومية: 

 العالمي والخاص

 طاولة مستديرة

التعليم العالي في 
العالم العربي: 

الحوكمة واإلنصاف 

)باالشتراك مع 
(SSRC)) 

 Olympicالغرفة:  Libertyالغرفة:  Ile de Franceالغرفة:  Orianaالغرفة:  Lusitaniaالغرفة: 

 

13:15 – 14:30 
 استراحة الغداء

 المطعم

 

14:30 – 16:15 

 جلسات

 4الجلسة 

العمل والهوية 

والجماعات 
 المستضعفة

 5الجلسة 

األرض والبيئة 

 والسياسة

 6 الجلسة

الدين كفارق: بين 

القانون والمجتمع 
 والسياسات

 برنامج مشغل

النماذج الفكرية 

 الجديدة
األمة والتخيل الرمزي 

للنوع االجتماعي 

 والطبقة

 طاولة مستديرة

التعاون البحثي بين 

 بلدان الجنوب
 باالشتراك مع)

(CODESRIA)  

  (CLACSO)و
 ((SEPHISو)

 Olympicالغرفة:  Libertyالغرفة:  Ile de Franceالغرفة:  Orianaلغرفة: ا Lusitaniaالغرفة: 

 

 استراحة 16:45 – 16:15

 

16:45 – 18:30 

 جلسات

  7الجلسة 

تمثيل الفضاءات 

 المدينية-الريفية

 8الجلسة 

شبكات القوة 

 والالمساواة

 9الجلسة 

التعبئة والنقابات 

 والمطالبة بالمساواة

برنامج مشغل 

النماذج الفكرية 

 الجديدة
إعادة بناء "العام": 

الشباب والقومية في 

 مصر

 طاولة مستديرة

البحث في زمن 

األخالقيات  األزمات:
والسياسات في 

 الميدان

 Olympicالغرفة:  Libertyالغرفة:  Ile de Franceالغرفة:  Orianaالغرفة:  Lusitaniaالغرفة: 

 

19:00 – 20:30 
 عشاء ترحيبي وأمسية شعرية

 Queen of the Coloniesالغرفة: 



3 
 

  2015آذار/مارس  14 – الثانياليوم 

 

9:00 – 11:00 
 الجلسة الرئيسية: إنتاج المعرفة وأجندات البحث حول الالمساواة والفوارق

 Queen of the Coloniesالغرفة: 

 

 استراحة 11:30 – 11:00

 

11:30 – 13:15 

 جلسات

 10الجلسة 

والديمقراطية المواطنة 

 والحوكمة

 11الجلسة 

التنمية اإلنسانية 

 والالمساواة

 مجموعات عمل إنتاج "العام" 

"الشعب" و"الجماهير" و"الفضاء" 

 في زمن الثورات والثورات المضادة 

 طاولة مستديرة

 المنطقة العربية وآسيا

)باالشتراك مع تجمع إنتر 
 آسيا(

 Olympicالغرفة:  Libertyالغرفة:  Orianaالغرفة:  Lusitaniaالغرفة: 

 

13:15 – 14:30 
 استراحة الغداء

 المطعم

 

14:30 – 16:15 

 جلسات

 12الجلسة 
سياسات الفضاءات 

 واألقاليم

 13الجلسة 
الالمساواة والنفاذ إلى 

 التعليم في مصر

 مجموعات عمل إنتاج "العام" 
مالحظات ميدانية حول اإلعالم 

في المجتمعات والزمانية والعاموية 

 العربية المعاصرة

 طاولة مستديرة
الالمساواة والعدالة 

االجتماعية في جدول 

 ٢٠١٥-أعمال ما بعد ال
 )باالشتراك مع اليونسكو(

 Olympicالغرفة:  Libertyالغرفة:  Orianaالغرفة:  Lusitaniaالغرفة: 

 

 استراحة 16:45 – 16:15

 

16:45 – 18:45 

 العمومية )مفتوحة للجميع(انعقاد الجمعية 

 فقط( انتخابات مجلس األمناء الجديد )مفتوحة لألعضاء العاملين في المجلس العربي للعلوم االجتماعية

 Queen of the Coloniesالغرفة: 

 

20:00– 22:00 
 عشاء ألعضاء مجلس األمناء )القدامى والجدد(

 مطعم مايريغ
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  2015آذار/مارس  15 – الثالثاليوم 

 

9:00 – 11:00 
 : أشكال حضور العلوم االجتماعية في المنطقة العربيةمرصد العلوم االجتماعية

 Queen of the Coloniesالغرفة: 

 

 استراحة 11:30 – 11:00

 

11:30 – 13:15 

 جلسات

 14الجلسة 

 السياسة والفقر

 15الجلسة 

القانون والنفاذ غير 

 العدالةالمتساوي إلى 

برنامج الالمساواة والحراك 

 والتنمية

 الطبقة والحراك والالمساواة

اجتماع للشركاء 

 والمانحين 

 )دعوة خاصة(

 Ile de Franceالغرفة:  Libertyالغرفة:  Orianaالغرفة:  Lusitaniaالغرفة: 

 

13:15 – 14:30 
 استراحة الغداء

 المطعم

 

14:30 – 16:15 

 جلسات

 16الجلسة 

 )متحدثون مدعوون(
البرازيل والشرق 

األوسط: الروابط  

العابرة لألقطار 
 ومقارنات الالمساواة

 17الجلسة 

تصنيف الالمساواة 
 االجتماعية

برنامج الالمساواة والحراك 

 والتنمية
العدالة االجتماعية وتخفيف الفقر 

واستراتيجيات التنمية ضمن 

 السياق العربي

 طاولة مستديرة

وإشراكهم جذب الشباب 
في العلوم االجتماعية 

 )باالشتراك مع اليونسكو(

 

 Olympicالغرفة:  Libertyالغرفة:  Orianaالغرفة:  Lusitaniaالغرفة: 

 

 استراحة 16:45 – 16:15

 

16:45 – 18:30 

 جلسات

  18الجلسة 

السياسة والموارد 

والعدالة في إعادة 
 التوزيع

 19الجلسة 

سياسات الدولة 

 الالمساواةوقياس 

برنامج الالمساواة والحراك 

 والتنمية

الالمساواة اإلقليمية والحركات 
 االجتماعية

 طاولة مستديرة

استراتيجيات النشر 

 والتوزيع

 Olympicالغرفة:  Libertyالغرفة:  Orianaالغرفة:  Lusitaniaالغرفة: 

 

18:45 – 19:15 
 األمناء الجديداختتام فعاليات المؤتمر واإلعالن عن مجلس 

 Queen of the Coloniesالغرفة: 

 

20:00 – 22:00 
 عشاء وداعي

 مطعم عبد الوهاب

 


