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       Al Aqsa University, represented by its President and its 
Board, has the honor to invite all specialist academics at 
Palestinian, Arab and Foreign universities to participate in this 
conference. This conference will take place at Al - Aqsa 
University- Gaza, between 4- 6 April 2006. Arabic and English 
are the languages used at the conference due to the 
requirements of researches and specification areas of 
researchers.  

The university will publish researches previously subjugated 
to the publishing instructions and manuscript submission 
commonly followed in the arbitration of researches by the 
Deanship of the Scientific Research, Al- Aqsa University. 

 

1. CONFERENCE AIMS 
      This  conference aims to   raise a collection of central issues of 
the conceptual treatise in verse of the text in terms of the text’s 
genres, forms, sciences, analytical and interpretative methods, 
reciting theories, intellectualization and reconnaissance levels, 
whether in Arabic, English literatures, criticism, linguistics, grammars, 
or in sociology, history,  politics, media, education, Islamic studies and 
other human sciences.  
The conference also aims to highlight the mechanism of 
understanding the text and its genesis clarity and aesthetics 
argumentation   along   with disclosing the capable visionaries to 
invest all knowledge tools and its pivots, making of them a highly-
treasured creative means. It goes without saying that this conference 
aims at bringing a state of fruitful scientific continuum amongst 
researchers regardless of the differences of their sciences, ideas, 
origins, languages and nationalities. 

Prof. Ali Zeedan Abu Zohri - President of the Conference 
Dr. Mousa Abu Dagga - Head of the Conference Preparatory 
Committee 

 

1.1 THE FIRST ITEM : Analysis, Interpretation and Context     

This item deals with the theories of analysis and 
interpretation and their ability to understand texts , according to 
tools and procedures that relatively differ in the ability of 
controlling the text. This item includes: 

- The directions of analysis and the text code. 
- The linguistic and grammatical structure and the 
argumentation    of interpretation. 
- Textual transformations. 
- Referent and referee: presence and absence 

 

1.2 THE SECOND ITEM : Text Strategy and the Levels 
of Interpretation      

       This item focuses on the relativity of sending and receiving 
and their argumentation  in the components and margins of the 
text. This item deals with: 

- The manifestations   of  intellectualization and 
recalling of memory. 
- The power of text and the relativity of reciting. 
- Text aesthetics from several perspectives. 
- The open text and the fall of nations  
- The formulated text. 

 وتتشرف جامعة األقصى ممثلة برئيسها ومجلس جامعتها      
 بدعـوة جمـيع األكاديمييـن المختصين في الجامعات الفلسطينية والعربية           
واألجنبية للمشاركة في هذا المؤتمرالذي سيعقد في رحاب جامعة األقصى،          

باللغتين العربية واإلنجليزية؛ وذلك وفقاً لمقتضيات        2006 أبريل   6-4 مـن 
 خصص الباحثالبحث وت

      ستقوم الجامعة بنشر األبحاث المشاركة ، بعد إخضاعها لقواعد النشر          
واألصـول البحثـية المتـبعة في تحكيم األبحاث لدى عمادة البحث العلمي             

 .بالجامعة

  أهداف المؤتمر.1
  يهـدف المؤتمـر إلى إثارة جملة من القضايا المركزية في منظومة األداء                  

 على اختالف أجناسه وأشكاله وعلومه ومناهج تحليليه وتأويله،         المفهومـي للنص  
ونظريات تلقيه ومستويات مثاقفته واستكشافاته؛ سواء أكان ذلك في أدب ونقد اللغة            
العربـية و اإلنجلـيزية و علومهما اللغوية والنحوية أم في علم االجتماع والتاريخ              

  .ة وغيرها من العلوم اإلنسانيةوالسياسة و اإلعالم والتربية والدراسات اإلسالمي
كمـا يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على آليات فهم النص وتجليات تكونه،         
وجمالـيات جدلـياته، مـع محاولة استكشاف رؤى قادرة على استثمار كل             
أدوات المعـرفة ومرتكزاتها على نحو يجعل منها وسيلة إبداعية ذات قيمة            

 هذا المؤتمر يهدف إلى تحقيق حالة من        ولعل من نافلة القول، بأن    . عظـيمة 
التواصـل العلمـي المـثمر بيـن الباحثين على اختالف علومهم وأفكارهم             

    .ومشاربهم ولغاتهم وجنسياتهم
   رئيس المؤتمر-علي زيدان أبو زهري .د
  رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر-موسى إبراهيم أبو دقة. د

  ويل وسياق النصالتحليل والتأ:   المحور األول .1.1 
يتـناول هـذا المحور نظريات التحليل والتأويل وقدرتهما على مقاربة           
النص ، وفق أدوات وإجراءات تختلف اختالفاً نسبياً في قدرة سيطرتها على            

 :النص، ويمكن أن يشمل هذا المحور
 .مقاصد التحليل وشفرة النص  -
 .البنية اللغوية والنحوية وجدلية التأويل  -
 .نص تحوالت ال -
 .الدال والمدلول بين الحضور والغياب -

 استراتيجية النص ومستويات التأويل : المحور الثاني.  1.2
يركـز هذا المحور على نسبية اإلرسال واالستقبال وجدليتهما في متن                   

 :النص وهوامشه، ويتناول هذا المحور 
 . تجليات المثاقفة واستدعاء الذاكرة -
 .قيسلطة النص ونسبية التل  -
 .ة جماليات النص من منظورات متعدد -
 . النص المفتوح وسقوط األجناس -
 .النص المشكل  -
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1.3 THE THIRD ITEM : Text and Levels of Reading 
 

- Critic and  texts understanding  . 
- Poet as critic. 
- Reading varieties 

 
1.4 THE  FOURTH  ITEM : History,  Event, Vision and Formulation

               This item focuses on: 
- The philosophy of historical texts and the 
importance of documentation and analysis. 
- History strategy and multi-mirrors. 
- Historical text: memory and knowledge 
institutionalism. 
- Reading history through different perspectives. 

 
1.5 THE FIFTH  ITEM : Orientalist Text and Identity Difference 

- Text Interpretation, constant changing and 
stating the  changeable . 
- Quranic text, prophetic sayings and   orientalist 
interpretation. 
- The philosophy of the orientalist logic of history text.
 

1.6 THE SIXTH ITEM : Political Texts : Media Interpretation 
and Conceptual Analysis 

- Arab political texts levels and the variety o
interpretation and reciting. 
- Poets and politicians : convergence and divergence .
- Media text in Al – Aqsa  Intifada. 
- Media texts and their reflections on the 
community structure. 

 
1.7 THE SEVENTH ITEM : Art Drawing : The philosophy 

of creativity and recitation interpretation 
- Art drawing and the expansion of  insights . 
- Sculpture and the mechanism of   continuity .  
- The transformations of visual text and the variety 
of readings. 
- The cover painting: artistic formulation and the 
referential concept. 
 

1.8 THE EIGHTH  ITEM : Understanding jurisprudence texts: 
analysis between interpretation and application 

- The inimitability of the Quranic and prophetic texts. 
- Prophetic texts between analysis and application.
- The interpretation of jurisprudence texts and their 
impact on belief, thought and jurisprudence differences. 
- Understanding jurisprudence texts   in the light of 
the current reality . 

 
1.9 THE NINTH  ITEM : Knowledge structure and understanding 

texts through educational perspective 
- The psychological analysis of the text structure. 
- The psychological and social structure of the text.
- The educational strategies of understanding texts. 
- The educational origin of understanding  scientific  texts 
- Analysis of educational statement.  

 
2. INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 

- Researches must be written in Arabic or English language.
- Researchers should be committed with the scientific 
methodology commonly used in preparing researches.   
- Research should be not more than 30 pages, size 
A4, and   author should submit   one paper copy of the 
manuscript and an electronic copy on a floppy disk 3.5 or 
a CD , which should be typed using the Microsoft Word 
Processor. Manuscripts could be sent via Email:
foart@alaqsa.edu.ps or drmousa@alaqsa.edu.ps 

 : النص ومستويات القراءة: المحور الثالث.  1.3  
 .اربة النص  الناقد ومق -
 . الشاعر ناقداً -
 . أنواع القراءة -

 التاريخ بين الحدث والرؤيا والتشكيل:  المحور الرابع .1.4
 :يركز هذا المحور على القراءات للنص التاريخي 

 .فلسفة النص التاريخي وأبعاد التوثيق والتحليل -
 .يخ وتعدد المرايااستراتيجيه التار -
 .النص التاريخي بين الذاكرة والمؤسسية المعرفية -
 .قراءة التاريخ من منظورات مختلفة  -

 النص االستشراقي واختالف الهوية: المحور الخامس. 1.5
 . تأويل النص وتغيير الثابت وتثبيت المتغير -
ــية   - ــبوي والتأويل ــث الن ــي والحدي ــنص القرآن  ال

 .االستشراقية
 .ق االستشراقي للنص التاريخي  فلسفة المنط -

ادس   .1.6 ور الس ي: المح تأويل اإلعالم ن ال ي بي نص السياس ال
 والتحليل المفهومي

.النص السياسي العربي وتعدد مستويات التأويل والتلقي  -
 . الشاعر والسياسي منطلقات ومفترقات -
 . النص اإلعالمي في انتفاضة األقصى  -
 .ية المجتمعالنص اإلعالمي وانعكاساته على بن  -

الفن التشكيلي بين فلسفة المبدع وتأويالت: المحور السابع      .1.7
 التلقي

 . الفن التشكيلي وامتداد الرؤيا -
 . النحت وآلية التواصل -
 . تحوالت النص البصري وتعدد القراءات -
. لوحة الغالف بين التشكيل الفني والمضمون الداللي -

م النص ال    : "  المحور الثامن      .1.8 يل بين التأويلفه شرعي التحل
 "والتطبيق 

 . إعجاز النص القرآني والنبوي -
 .نسخ النصوص القرآنية والنبوية  -
تـأويل النص الشرعي وأثره في االختالف العقائدي          -

 .والفكري والفقهي
 . فهم النص الشرعي في ضوء الواقع المعاصر -

ع  .1.9 ور التاس نظور:  المح ن م نص م م ال ية وفه ية المعرف البن
 ربويت

 . التحليل النفسي لبنية النص  -
 . البنية النفسية واالجتماعية للنص -
 . االستراتيجيات التربوية لفهم النص -
 . التأصيل التربوي لفهم النص العلمي -
 . تحليل الخطاب التربوي -

  شروط المشارآة .2
 . تكتب األبحاث باللغة العربية أو اإلنجليزيةأن -
 .المتعارف عليه في إعداد األبحاثأن يلتزم الباحث بالمنهج العلمي  -
، A4أال تـزيد عـدد صفحات البحث عن ثالثين صفحة من مقاس              -

البريد أو أسطوانة،أو أن يرسل عن طريق       ) 3.5(ويرفق مع البحث ديسك     
drmousa@alaqsa.edu.psأو   foart@alaqsa.edu.ps  :اإللكترونـي 

 drmousa2000@yahoo.comأ و 
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- Researcher is required to send abstracts  during the 
deadline. Abstract should not be more than one page in 
Arabic and translated into English or vice versa.  
- A detailed background pertaining to the researcher’s 
resume and career in no more than one page. 
- Researches previously delivered to conferences or 
were approved to be published in scientific journals are 
declined. 
- Abstracts and researches   will be refereed and then 
the researcher will be briefed on the results of the 
assessments.  
- Deadlines are: 

 01 August, 2005 for abstracts 
 15 August, 2005 for notification of abstracts after 

primary   reference . 
 01 January, 2006 for receiving complete 

researches 
 01 March, 2006 for notification of approval of 

researches after being refereed  
- The best research of each item of the main 
conference   pivots will be awarded US 500$. 

 
       The conference expenses of participants from outside 
Palestine will be covered by the university; accommodation and 
travel expenses will be provided to participants from outside 
Palestine.  Those who are disable to join the sessions of 
conference,   they can participate via (Video Conference).   

2.1 Research Writing Method and Documentation 
        Researches that are uniquely characterized by originality 
and seriousness in the various subjects of the conference are 
accepted in both Arabic and English. 
        Researches must be computer-typed, paper size A4, using 
the Microsoft Word Processor. 

 Arabic language copy 
Font: Simplified Arabic. 
Font Size: 14 ( Bold ) of  major titles, 13 font size 
( Bold) for minor titles and 12 font size( normal ) 
for the article text . Manuscripts should be typed 
in a single-spaced format. 

 English language copy 
Font: Times New Roman 
Font Size: 14 (Bold) of major title, 13 (Bold) of 
minor titles and 12 normal for article text   and 
page numbering. Manuscripts should be typed 
in a single- space  format. Margins: 5 cm up, 5 
cm down, 4 cm right, 4 cm left. The cover page 
should include research title in Arabic and 
English,  the researcher’s name in Arabic and 
English, academic title, job, postal address and 
e-mail address in around one page. 

      Research title and abstract should be in Arabic and English 
within one page. The research text should include   introduction, 
results, discussions, and references. Tables, figures and photos 
should be included   through the research material. 

For further information on researches writing method and 
documentation, please see the publication instructions in Al -
Aqsa University journal : 
Contact us at the following address : 
Al-Aqsa University –Faculty of Art,  
Dr. Mousa I. Abu Dagga  
Head of the Conference Preparatory Committee Gaza-Palestine
P.O. Box 7048 . 
Tele / Fax 009708-2068209 
Email: foart@alaqsa.edu.ps 
drmousa@alaqsa.edu.ps , drmousa2000@yahoo.com 

لمحددة، ال يزيد   أن يرسـل الباحـث ملخصـاً خـالل الفترة ا           - 
الملخـص عـن صـفحة واحـدة باللغة العربية مترجمة إلى اللغة             

 .اإلنجليزية أو بالعكس
نـبذة موجزة عن السيرة الذاتية العلمية والوظيفية ال تزيد عن            -

 .صفحة واحدة
ال يجـوز تقديم أبحاث سبق أن قدمت في مؤتمرات سابقة، أو             -

 .قبلت للنشر في مجالت علمية
صات واألبحاث وإخطار الباحث المعني بنتيجة      يـتم تقييم الملخ    -

 .التقييم
 :التواريخ النهائية  -

 م1/8/2005آخر موعـد الستـالم الملخصـات    
 م15/8/2005آخر موعد لإلخطار بقبول الملخصات  
 م1/1/2006آخر موعد الستالم األبحاث الكاملـة   
 م1/3/2006آخر موعد لإلخطار بقبـول األبحاث   

نح   - أة بقم ي $500يمة مكاف مائة دوالر أمريك ــل  خمس  ألفض
 .بحث في كل محور من المحاور الرئيسية

تـتحمل الجامعة نفقات اإلقامة طيلة فترة المؤتمر للمشاركين بأبحاث          
يمكن المشاركة في المؤتمر    . مـن خـارج فلسطين، باإلضافة لنفقات السفر       

 )(Video Conferenceعبر دوائر الفيديو المتفاعل  لمن يتعذر حضوره

 أسلوب آتابة األبحاث وقواعد التوثيق. 2.1
محاور التـي تتميز باألصالة والجدة في مختلف        تسـتقبل األبحـاث     

 .، باللغتين العربية واإلنجليزيةالمؤتمر
 ،  A4 مطـبوعة بالكمبيوتر على ورق من حجم         تسـتقبل األبحـاث   

 : ، بخط)Word(باستخدام برنامج 
   باللغة العربية 

         Simplified Arabic غامق للعنوان الرئيسي،)14(  ، حجم الخط  
ـية،        )13( ـامق للعناويـن الفرع  عادي لباقي النصوص    )12( غ

 .وترقيم الصفحات، والمسافة مفرد بين األسطر
 باللغة اإلنجليزية 

Times New Roman  للعنوان    غامق )14( ، حجـم الخط
ي لباقي   عاد )12( غامق للعناوين الفرعية،     )13(الرئيسي ،   

النصـوص وترقـيم الصـفحات ، والمسـافة مفرد بين           
 .األسطر

 ) سم 4(أسفل ،    ) سم 5(أعلى و  ) سم 5 (تكـون الهوامـش   
 .يسار )سم 4(يمين و

غالف ) عنوان وملخص البحث( يسـبق الصـفحة األولى    
موضـحاً علـيه عنوان البحث باللغة العربية واإلنجليزية         

إلنجليزية ولقبه  واسـم مـن قام بإعداده باللغة العربية وا        
 .العلمي ووظيفته وعنوانه البريدي واإللكتروني

يكتب عنوان البحث ثم ملخصه باللغتين العربية واإلنجليزية في حدود          
صـفحة واحدة ، ثم ُيبدأ بمادة البحث التي تشمل المقدمة والنتائج والمناقشة             

دة إضـافة إلى المراجع والمالحق ، وتتخلل الجداول واألشكال والصور ما          
 ).متن البحث(البحث 

لمـزيد مـن المعلومات حول أسلوب كتابة األبحاث وقواعد التوثيق           
 :يرجى مراسلتنا علي العنوان

  كلية اآلداب–جامعة األقصى 
 موسى إبراهيم أبو دقة.د

  فلسطين–غزة -خان يونس
 7048ب . ص 

 2068209-009708/  تلفاكس 
foart@alaqsa.edu.ps :بريد إلكتروني

drmousa2000@yahoo.com, drmousa@alaqsa.edu.ps      
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