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 العراق جامعة االنبار أ.م.د. عبري عنايت سعيد علي دوسكي
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 الثاني الدولي ؤتمرالم

  االجتماعية مالعلو في المعاصرة التوجهات

 (RSH 2021) واإلنسانية 

 املنظمة: اتاجله
University of Szczecin- Poland 
Scholar Worldwide (Schwlar) 

 انطاليا -تركيا مكان انعقاد املؤمتر: 
 م2021فبراير/ -شباط  /26-25تاريخ انعقاد املؤمتر: 

 م2021/ 1 /15موعد الستقبال امللخصات رآخ
 ون:الرسمي ونالمتحدث

Maciej Czaplewski Ph.D. Assistant Professor  
 : ريان عبداهللالعاملي الربوفيسور املصمم المتحدث الرسمي:

 .اجلامعة األملانية يف القاهرة األملانية وعميد ومؤسس كلية الفنون اجلميلة يف اليبزك عميد كلية الفنون اجلميلة يف
 األكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات من مختلف دول العالم... /إلى

 ديباجة المؤتمر:
(( RSH 2021) واإلنسانية االجتماعية العلوم يف املعاصرة التوجهات)) االول الدويل جامعة شجيجني مؤمتر إن

 Scholar مؤسسة بتنظيم وادارة ،University of Szczecin- Polandسيعقد برعاية جامعة  الذي
worldwide (Schwlar) ،ؤسسة بعد املؤمتر الذي انعقد يف انطاليا بالتعاون مع جامعة لموهو املؤمتر الثاين ل

 تعيشه ملا نتيجة جاءوالذي ، وقد مت اختيار احلقل االنساين م2019 /11 /9-8للفرتة من  انطاليا/ تركيا -اكدنيز
 هذه تزال ال إذ الراهنة القضايا ومعاجلة املشكالت دراسة يف زماتأ من واالجتماعية االنسانية العلوم حقول خمتلف
 حتتاج اليت واالجتماعية االنسانية القضايا حول والنظريات املفاهيم بلورة يف يساهم معرفيا رصيدا تشكل العلوم

 .إنسانية قضايا وفق ملعاجلتها اجلهود مجيع لتكاتف
 االنسانية القضايا أن ذلك الساعة وليد ليس املشكالت دراسة يف تكاملية مقاربة تناول بأمهية إستشعارنا إن

 للتواصل جسر بناء حماولة حقيقة من جيعل ما خمتلفة وزوايا مقاربات وفق متعددة ختصصات يف تطرح واالجتماعية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1


  

  

 

   

 لكل األمسى اهلدف أن إعتبار على اإلنسان قضايا معاجلة يف الرؤية لتقريب األمسى اهلدف للعلوم اجلامع املعريف
 .املنشود االنساين اهلدف حنو للسبيل بتنويره له الرفاه وحتقيق اإلنسان خدمة هو ومعرفة ختصص

 املعرفة حبقول املهتمني وكل ، اجلامعات أساتذةو  كادميينياأل باحثنيال من املهتمني مجيع ندعو املنطلق هذا ومن
 .الفرد خلدمة العلوم تكامل جمال يف إنساين منحى لبناء مستقبلية رؤية ختطيط يف املسامهة واالجتماعية االنسانية

 اهداف المؤتمر:
 إىل: (( RSH 2021) واإلنسانية االجتماعية العلوم يف املعاصرة التوجهات)) الثاين الدويل ؤمترامليهدف 
إذ  ،العامل أحناء مجيع من العليا الدراسات وطالب والباحثني لألكادمييني متكامل علمي برنامج توفري -1

 موضوعات لتبادل واحد مكان يف جتتمع اليت التخصصات من متنوعة جمموعة املؤمتر أعمال جدول يتضمن
 .والعلماء من خمتلف دول العامل اخلرباء مع العلمي البحث

 جبعل املتحدة والواليات وأوروبا األوسط والشرق والصني آسيا شرق دول بني الدولية العالقات تعزيز -2
 والغرب. الشرق يف للباحثني التقاء نقطة (انطاليا)

 األخرى اجلامعات من والباحثون العلماء إليه يصل ما ومعرفة احلديثة االخرتاعات لعرض علمية بيئة خلق -3
 املعاصرة. التدريس أساليب ويف األكادميية اجملاالت يف

 خالل من ثقتهم وتعزيز والبحث اإلبداع يف قيمهم لتعزيز مؤمتر هكذا يف الطلبة الدراسات العليا إشراك -4
 كفريق عاملي بروح واحدة.  العمل على وتشجيعهم واالخرتاع املنافسة

 إىل يؤدي مما ، العامل يف يةثالبح حداتوالو  اجلامعات، خمتلف من املشاركني بني واخلربات األفكار تبادل -5
 .املستقبل يف التعاون من مزيد إىل هتدف اليت مؤسستنا خالل من الباحثني بني قوية دولية عالقات إقامة

هو منح الفرصة للمشاركني من خمتلف دول العامل لتبادل األفكار  (2021RSH)من  الرئيسأن اهلدف  -6
واخلربات مع زمالئهم الذين سيشاركون من خمتلف جامعات العامل، فضال  عن إن هذا احلدث يتوقع أن 

أجل إدامة التواصل  من مبؤسستنا بشكل مباشر، ذلكيساعد يف تأسيس رابطة دولية للباحثني ترتبط 
 .األفكاروتبادل 

 التسهيالت للباحثين:
 ستهتم إدارة املؤمتر بتقدمي مجيع التسهيالت للباحثني وستضم:

 مجيع البحوث اليت سرتسل إىل املؤمتر ستخضع للتقييم العلمي من قبل جلان علمية ختصصية. -1



  

  

 

   

وتكون  باللغة االنجليزية (Scopus)بالعلوم االنسانية واالجتماعية سيتم توفير مجلة علمية  -2
 كون رسوم النشر ضمن اجور المؤتمر.وال تارسال البحث مباشرة بنفسه  اختيارية يقوم الباحث

يف جملتهم استونيا، –املؤسسة الدولية آلفاق املستقبل يف جملة املشاركة يف املؤمتر الرتبويةسيتم نشر البحوث  -3
 The International Journal of Research in Educationalحتمل عنوان:اليت 

Sciences دولة حكومة من برتخيص العريب وتصدر التاثري دويل ومعامل فهرس ٢٢ يف فهرسة هلا واجمللة 
 اوريب، وتصدر باللغتني العربية واالجنليزية، وحتمل الرقم املعياري الدويل: ضمن االحتاد استونيا

ISSN 2585-6081 (print) , ISSN 2585-6766 (online) 

تصدر  ، اليتمجلة العلوم االجتماعيةسيتم نشر البحوث االنسانية واالجتماعية املشاركة يف املؤمتر يف  -4
 برلني املانيا. -عن املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية

 .املؤمتر البحوث املشاركة يف مبلخصاتإعداد وطباعة كتاب خاص  -5
 University of Szczecin-Polandمتنح إدارة املؤمتر املشاركني شهادات مشاركة معتمدة من  -6

 .  Schwalr، ومؤسسة
تتكفل ادارة املؤمتر بتوفري مجيع اخلدمات اليت ستصاحب انعقاد املؤمتر من تنظيم جلسات املؤمتر العلمية  -7

 والعشاء املرطبات اثناء فرتات االسرتاحة اضافة اىل تقدمي وجبات الغداءحسب التخصص العام، فضال  عن 
 على مدى ايام املؤمتر.

، مع باص نقل من املطار للفندق وبالعكس ملدة ثالث ليايل اربع أيامقامة لالفندق  بتوفري ستقوم ادارة املؤمتر -8
 م27/2/2021والمغادرة يوم   .م حصرا24/2/2021يوم يكون االستقبال من املطار  على ان

 تقام ورش عمل منفصلة على هامش املؤمتر. -9
 .متنح شهادة حضور للمؤمتر للمشاركني دون تقدمي حبث -10



  

  

 

   

 محاور المؤتمر:
حسب ما يتوافق مع  هم البحثية وملخصاهتمأوراقلتقدمي واالكادمييني من خمتلف دول العامل  ندعو الباحثني

هلذه املواضيع واملشاركني كما ندعو املتابعني   ،ه العديد من الباحثني حول العامليشارك فيالذي يتوقع أن حماور املؤمتر 
 ، وانطالقا  من اهداف املؤمتر ستعاجل جلسات املؤمتر احملاور االتية:مل اىل حضور فعاليات هذا املؤمتراق عر و بدون أ

 ويضم املوضوعات االتية: :المحور: العلوم االجتماعية
 والثقافية، األنثروبولوجيا احلضارية ، األنثروبولوجيااالجتماعية ، األنثروبولوجيااألنثروبولوجيا الطبيعية االنثروبولوجي:

 .(التطبيقية
 االدارة:

ريادة  -احلوكمة االلكرتونية -التجارة االلكرتونية -االدارة االسرتاتيجية -السلوك التنظيمي -)املوارد البشرية
صناعة  -املسؤولية االجتماعية -ادارة االنتاج والعمليات -ادارة االتصاالت -ادارة املشاريع الصغرية -االعمال

 ومجيع التخصصات االخرى املرتبطة هبا. (ختطيط مصادر املعلومات -االدارية املعلومات ن ظم -القرار
حوكمة الشركات  -التامني والرقابة املالية -بيةانظمة املعلومات احملاس -احملاسبة املالية -) احملاسبة االداريةالمحاسبة:

حماسبة العملة االجنبية...( ومجيع التخصصات االخرى املرتبطة  -حماسبة التكاليف -احملاسبة الدولية -واحملاسبة
 هبا.

 العلوم المالية والمصرفية:
املصارف  -غسيل االموال -ليةاملصارف الدو  -تسويق اخلدمات املالية واملصرفية -قانون املصارف -)ادارة املصارف

ومجيع التخصصات االخرى  ادارة املشاريع النفطية...( -ادارة املؤسسات املالية، املصارف االلكرتونية -االسالمية
 املرتبطة هبا.
 االقتصاد:

 -البطالة والتصخم -اقتصاد نقدي -اقتصاد جزئي -اقتصاد النفط -اقتصاد كلي -)التنمية االقتصادية وسياساهتا
 -االقتصاد االسالمي -التجارة الدويل -االقتصاد الدويل -السياسة الضريبية واحلكومية -السياسيات املالية والنقدية

 -الفقر والتنمية االجتماعية -العوملة والنمو االقتصادي -اخلصخصة -اقتصاديات الصحة -االقتصاد الصناعي



  

  

 

   

ومجيع التخصصات االخرى  اقتصاد الطاقة(  -ة االقتصاديةاملناطق احلر  -التنمية املستدامة -االقتصادات الناشئة
 املرتبطة هبا.
 التسويق:

اسرتاتيجية التسويق خدمات  -حبوث التسويق –التسويق الدويل  –تقييم ادارة التسويق  –)اساسيات التسويق 
املزيج  --التسويق النفطي -التسويق االلكرتوين -ختطيط ادارة املنتج -تسويق اخلدمات -سلوك املشرتي -التسويق

 -التسويق اهلرمي –التسويق الشبكي  -التسويق االجتماعي -اخالقيات التسويق -امليزة التسويقية –التسويقي 
 -اخلطة التسويقية االلكرتونية -اشهار املواقع  –التسويق عن طريق احملتوي  –تسويق اخلدمات  –سلوك املستهلك 
ومجيع  (التشريعات والقوانني للتسويق االلكرتوين..( -واقع التسويق اإللكرتوين يف العامل العريب -املنصات االعالنية

 التخصصات االخرى املرتبطة هبا.
 القانون:

قانون  -قانون دستوري -تشريعات اقتصادية -القانون العام -ايري الدولية يف القواننيأثر املع -القانون الدويل)
قانون  -القانون التجاري -قانون أصول احملاكمات -القانون املدين -حمور القانون اخلاص -قانون إداري -جزائي

حقوق االقليات يف القانون -يتواالنرتن القانون والكومبيوتر -قانون الشركات -العمل والضمان االجتماعي
احللول البديلة  -الوقاية من اجلرمية يف عصر العوملة -الجئنيالدويل االنساين و مشكلة الالقانون  -والدويل الدستوري

 ومجيع التخصصات االخرى املرتبطة هبا. ( العالقات الدولية والدبلوماسية -حلل املنازعات التجارية
 االعالم والصحافة:

خطاب الكراهية  -االعالم والدين -االعالم احلريب -االعالم االلكرتوين -االعالم اجملتمعي -االلكرتونية )الصحافة
 -مواقع التواصل االجتماعي -إعالم املوبايل -االعالم واملراة -واالعالم والطفل -تكنولوجيا االعالم -يف االعالم

 ومجيع التخصصات االخرى املرتبطة هبا. ...(االعالم اجلديد، املواطن الصحفي -الصحافة املكتوبة
 التاريخ:

 التاريخ املعاصر. -املعاهدات واملواثيق والربوتوكوالت -التاريخ احلديث -التاريخ االسالمي -)التاريخ القدمي
الوطن العريب يف  -الدول واملمالك االسالمية -الشريفة النبويةالسرية  -حتقيق املخطوطات -احلضارات القدمية

 النقوش آثار علم تاريخ الدولة العثمانية، صراع احلضارات( -تاريخ العالقات الدولية املعاصرة -التاريخ احلديث
النبطية،  واهللنستية، اآلثار اليونانية اآلثار الرافدين، بالد ، آثار الشام بالد  الكالسيكية، آثار القدمية، اآلثار مصر



  

  

 

   

 األثرية، الفنون املواد حتليل اإلسالمية، اآلثار القدمية، واآلثار التاريخ قبل ما اآلثار، عصور علم يف العلمية التقنيات
والبيزنطية،  الرومانية اآلثار احلضاري، الرتاث اآلثاري، حفظ والتأريخ للمسح احلديثة اإلسالمية، التقنيات والعمارة
ومجيع االثارية ، األنثروبولوجيا..( ملعلوماتا املتاحف نظم السياحية، علم اإلسالمية، اجلغرافية العصور يف التقنية

 التخصصات االخرى املرتبطة هبا.
 الجغرافية:

األخطار  -التلوث البيئي -التغريات احليوية -التغريات املناخية -اجليومرفولوجيةالتغريات  -التغريات الطبيعية)
التغري يف  -سكانيةال اجلغرافية -عمرانيةال اجلغرافية -قتصاديةاال اجلغرافية -سياسيةال اجلغرافية -والكوارث الطبيعية

إنتاج ورسم اخلرائط  -تطبيقات التقنيات احلديثة يف اجلغرافيا -التغريات يف التنمية البشرية -التخطيط واخلدمات
 -لتصحرا -نظم املعلومات اجلغرافية وحتديد املواقع -استخدام االستشعار عن بعد يف الدراسات اجلغرافية -اجلغرافية

التوزيع  -التوسع العمراين العشوائي -طيط احلضري للمدنالتخ -التخطيط احلضري واإلقليمي -التجريف املنظم
 تقنيات إعداد اخلرائط الطبوغرافية والنماذج ثالثية األبعاد. -اهلجرة غري القانونية وأمن احلدود -املكاين للخدمات

 السياحة:
 -الريادية واالبتكار يف السياحة -الريادية يف جمال التسويق السياحي االلكرتوين -الريادية يف تطوير قطاع السياحة

 خالقيات األعمال يف قطاعأ -احلوكمة يف قطاع السياحة والفندقة - إدارة اجلودة يف قطاع السياحة والفندقة
ألبعاد ا - واستثماره سياحيالرتاث العمراينمناذج احملافظة على ا -توثيق الرتاث العريب واستثماره سياحيا   -السياحة

التعليم السياحي  -م يف تسويق قطاع الرتاث سياحيا  دور وسائل اإلعال -االقتصادية يف جمال تطوير الرتاث العمراين
السياحي يف  واقع التعليم -قيق التنمية الشاملة واملستدامةدور التعليم السياحي يف حت -والفندقي يف الدول العربية

 -لبنية التحتية واخلدمات والتنظيما -ثمارية يف قطاع السياحة والفندقةالفرص االست -يمية العربيةاملؤسسات التعل
التطبيقات االلكرتونية يف جمال أمن املواقع السياحية  -األمن السياحي -دور اجملتمعات احمللية يف التنمية السياحية

املوارد البشرية يف السياحة  -صناعة الضيافة -التسويق السياحي والفندقي -السياحة املستدامة -واملنشآت الفندقية
التعليم  -التطبيقات احلديثة يف السياحة والضيافة -السياحة الريفية -السياحة الثقافية -السياحة البيئية -والضيافة

ملية يف جمال التنمية جتارب سياحية عربية وعا -السياحة يف عامل متغري -االمن السياحي -السياحي والفندقي
 ومجيع التخصصات االخرى املرتبطة هبا. (والسياحة املرأة -والتخطيط

  



  

  

 

   

  :الفنون 
 والدراسات  الفنية، الرتبية ، والديكور التصميم  التشكيلية، ،الفنون واملسرح السينما الفين، الشعيب الرتاث املوسيقى،

طرائق االقتباس والرتمجة من النص الروائي اىل السيناريو السينمائي)  -والسينمااالقتباس بني الرواية ، الفن بعلوم املرتبطة
مع  توافقهجدلية شعرية النص الروائي ومدى  -شعرية الكتابة وسيناريو السينما -…(تقنية اللغة،  فنيات الكتابة

عالقة الفيلم السينمائي بروح النص  -كتابة السيناريو كشكل للغة التمثيل السينمائي) احلدود ، واألطر اللغوية(
التبادل بني األدب  األبعاد الثقافية يف -جدلية التأثر والتأثري بني السينما واألدب -التلقي بني الرواية والفيلم -األديب

 .والسينما
 العلوم السياسية:

 الدويل، الرأي السياسية، القانوين النظرية السياسية، النظم املدين، اجملتمع الدولية، السياسات الدولية، العالقات
 الفكري السياسي، العامة، التطور السياسية الظواهر احمللية، احلكومات املقارنة، السياسية النظم الدستور، العام،

 .. (اإلدارة العامة، املنظمات الدولية
 علم االجتماع:

، علم االجتماع الطيب ،علم االجتماع الصناعي  ،ألشخاص ذوي االعاقة،الرعاية االجتماعية ، علم االجتماع العام
الجتماع اعلم  ،علم اجتماع اإلعالم ،علم االجتماع االقتصادي ،الجتماع البيئيعلم ا رتبوي،علم االجتماع ال

 الظاهرة االجتماعية، العمل االجتماعي، ،علم اجتماع الرياضة ،علم اجتماع الثقافة ،جتماعيالتغري اال، السياسي
 املشكالت االجتماعية..( اخلدمة االجتماعية، النظم االجتماعية،

 التربوية والنفسية:العلوم 
 علم االجتماعي، النفس علم الرتبوي، النفس علم الفردية، الفروق نفس علمرياض االطفال،  العام، النفس علم

 نفس علم الرتبوي، ،التوجيه النفسي االرشاد ،شراف تربوي،اإلدارة مدرسية اإل ،التخطيط الرتبوي النمو، نفس
 املقارنة، الرتبية املعريف، النفس ،علم الرتبوية التقنيات التجرييب، النفس علم الفسيولوجي، النفس علم شخصية،

 تربوية، القياس والتقومي، الرتبية، ادارة فلسفة سلوك، تعديل النفسية، الصحة التجرييب، النفس علم الرتبية، اصول
 .. (النفسياإلرشاد  ،علم النفس املعريف ،علم نفس الشخصية ،علم النفس الفسيولوجي خاصة، الرتبية
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 :رياضةوعلوم ال البدنيةالتربية 

 الرياضي، التدريب ،التسويق الرياضي النفس الرياضي، علم اجملال يف ، التكنولوجيا الرياضية الرياضة املدرسية، االدارة
 ذوي الرياضية، العاب القوي، رياضة الرتبية تدريس ، االلعاب الفردية، طرائق احلركي احلديث، التعلم الرياضي

الرياضة اجلماعية، الطب  واجملتمع، والبايوميكانيك، الرياضة احلركة الرياضية، علوم ، االصابات.اخلاصة االحتياجات
 ، العروض الرياضية، السباحة واالنقاذ..(الرياضي

 المحور الثاني: العلوم االنسانية
 اللغة العربية:

تطوير مناهج اللغة العربي ة يف ضوء  -العربية لغري الناطقني بيهتعليم  -)اللسانيات واللسانيات التقابلية والرتمجة
التوج هات واالسرتاتيجيات  -وسائل التقنية احلديثة يف تدريس اللغة العربية -املقاربات احلديثة واحتياجات املتعل مني

عرض  -بية وإعدادهم وتدريبهممعايري اختيار معل مي اللغة العر  -احلديثة يف تدريس اللغة العربية للناطقني هبا وبغريها
 -الدراسات النحوية والصرفية -خربات وجتارب يف التعليم املتطور وتقنياته ووسائل تقوميه يف جمال اللغة العربية

الرواية،  -الدراسات السردية -النقد الثقايف –النقد القدمي –النقد احلديث –االدب احلديث  -الدراسات االدبية
 -الدراسات البالغية -احلراك النسوي يف املشهد االديب -شعر التفعيلة –العريب العموديالشعر  -القصة القصرية

التطور  –الدراسات الداللية  -القصدية يف اللغة -االبالغية –احلجاج  -الدراسات االسلوبية والنص القرآين
 الدراسات الصوتية. -الداللة والنص القرآين -االحندار الداليل –الداليل

 نجليزية:اللغة اال 
 –الشعر االجنليزي  -التفكري النقدي للغات  –الدراسات الداللية  -الدراسات الصوتية –)الدراسات اللسانية 

الجتاهات ا -الدراسات االسلوبية -االسلوب والكتابة -تعليم اللغة االجنليزية –النقد االجنليزي  -الرواية االجنليزية
 (.وتأثري التطور التكنولوجي عليها يواالدب االنكليز للغة والرتمجة يف علم ا املعاصرة

 الترجمة:
 -الرتمجة القانونية -الرتمجة االدبية -الرتمجة التحريرية -دراسات يف الرتمجة البصرية -حتليل الرتمجة -)نقد الرتمجة

الرتمجة  -مجة والفوريةالرت  –الرتمجة ونظرياهتا  -الرتمجة والثقافة -الرتمجة واللغات -الرتمجة االعالمية والصحفية
 التوراة...(. –االجنيل  –ترمجة النصوص املقدسة )القران  -ترمجة ادب االطفال -السياسية



  

  

 

   

 وتشمل مجيع التخصصات اليت تكون ضمنها.اللغة التركية: 
 الدراسات االسالمية: 

فكر  -الفقه املقارن -القراينالتفسري  -الفقه واصول الفقه -اصول الدين -الفلسفة االسالمية -العقيدة -)االفكر
فلسفة علوم القران، ومجيع التخصصات  -اصول الشريعة -السنة وعلوم احلديث -حضارة اسالمية -اسالمي

 هلا عالقة بالدراسات االسالمية( االسالمية اليت
 المحور الثالث: الجودة

ودة يف اخلدمات ،حوكمة اجلامعات ،اهلندرة اجلودة الشاملة،  ضمان اجلودة،  ادارة اجلودة ، اجلودة يف التعليم ، اجل
، تطبيق معايري اجلودة يف التعليم العايل، مؤشرات األداء، أليات تطبيق اجلودة، جتارب اعتماد اجلودة، جودة الربامج 

االكادميي، هيئة االعتماد واجلودة، االعتماد  تيجي،ااالكادميية، أدوار جديدة للمعلم يف ضوء اجلودة، التخطيط االسرت 
 تصنيف اجلامعات، تقييم االداء، معايري االداء..(

 المحور الرابع: مجتمع المعلومات والمعرفة
احلوسبة السحابية، الواقع  اقتصاد املعرفة، اقتصاد املعلومات، ادارة املعلومات ،جمتمع املعلومات ،جمتمع املعرفة،

املواطن  املعلومايت ،احلكومة االلكرتونية ،التعليم االلكرتوين،املعزز، اجملتمع الرقمي، املستودعات الرقمية، الوعي 
املصادر الرقمية الرقمي، حاضنات االعمال ،خدمات املعلومات، نظم اسرتجاع املعلومات، النشر االلكرتوين، 

 ماعي،، املصادر االلكرتونيةـ انرتنت االشياء، احملتوي الرقمي، أمن املعلومات، مواقع التواصل االجتوتنميتها
املصادر التعليمية املفتوحة، االرشيف االلكرتوين، الرقمنة، الويب الداليل، قياسات املعلومات، الفجوة الرقمية، اجلرمية 

 االلكرتونية، حرية تداول املعلومات، حقوق امللكية الفكرية..(
ويضم: ادارة تقنية املعلومات، االرشفة االلكرتونية، االدارة  المحور الخامس: انظمة المعلومات االلكترونية:

االلكرتونية، احلوكمة االلكرتونية، تقنية امن املعلومات، محاية شبكات املعلومات، اخرتاق شبكات املعلومات، 
 احلوسبة االدارية، احلوسبة السحابية، وادار املكتبات واملعلومات، وكل ما يتعلق به من ختصصات. 



  

  

 

   

 يد هامة:مواع
 م2020 /11 /1 االعالن عن املؤمتر

 م2021 / 1 /15 خر موعد لتقدمي امللخصاتآ
 2021فرباير/  -/ شباط  26-25 رتاريخ انعقاد املؤمت

 م2021/  1/6 خر موعد لتقدمي البحوث كاملةآ
 من تاريخ استالم الملخصسبوعين اخالل فترة الملخص المرسل الى لجنة المؤتمر العلمية يتم اعالم الباحث بنتيجة س

 طريقة تسديد الرسوم:
 تلف دول العالم.خ$ للباحثين من م400رسوم المشاركة في المؤتمر  -
 $. من مختلف دول العالم.350رسوم المشاركة لحضور المؤتمر فقط دون المشاركة ببحث -
 $.350$، وحضور الباحث الثاني 400البحث المشترك: الباحث االول  -
 $250دون حضور المؤتمررسوم المرافقين  -
 $ عن كل بحث او ورقة بحثية ثانية والتي تقدم من الباحث نفسه.100 تضاف  -
 تلف دول العالمخ$ من م350 رسوم المشاركة لطلبة الدراسات العليا  -
 حصرا.$ 200رسوم المشاركة اون الين عبر الزوم  -

 .العليا( استمراره بالدراساتاليها يؤيد فيه )بشرط جلب كتاب تأييد من الجامعة المنتسب  
مع ضرورة ارسال ترسل الرسوم على احلساب البنكي للمؤمتر بعد ارسال خطاب قبول البحث اىل الباحث، 

 .، ويتم تزويد الباحث بوصل قبضاشعار التحويل اىل امييل املؤمتر او عرب رقم الواتس اب اخلاص باملؤمتر
 :ضريية املؤمتر عرب وسائل التواصلسيكون التواصل مع فريق ادارة اللجنة التح التواصل مع ادارة المؤتمر: 

 

 009647708858195 للتواصل مع الباحثني عرب الواتس اب

 اللغة العربية واللغة االجنليزية تقبل البحوث باللغات االتية: لغات املؤمتر:

 antalya.rsh2021@schwlar.com ارسال امللخصات على االمييل

 

 

 



  

  

 

   

 ضوابط المشاركة والنشر:
 يكون البحث ضمن أحد حماور املؤمتر. -1
 جيب اال يكون البحث قد سبق نشره يف اجملالت العلمية أو قدم يف مؤمترات سابقة. -2
 كلمة.  250ارسال ملخص البحث مبا ال يتجاوز عن  -3
 .جية البحثومنهيتضمن امللخص :عنوان البحث وعالقته مبحاور املؤمتر، الكلمات املفتاحية، أمهية  -4
 ارفاق نسخة من السرية الذاتية املختصرة مع صورة شخصية حديثة ذات دقة عالية. -5
 جيب ان يكون البحث املقدم للمشاركة باملؤمتر ملتزما  باملنهجية العلمية واالكادميية. -6
يم من قبل املؤمتر لغرض نشره يف اجمللة العلمية احملكمة بعد ان خيضع للتحك بعد انعقاديرسل البحث كامال   -7

 اللجنة العلمية للمجلة.
 بضمنها املالحق وقائمة املصادر واملراجع. A4صفحة مبقاس  20جيب اال تزيد عدد صفحات البحث عن -8
يف  14وحبجم خط  (Simplified Arabic( ويكون نوع اخلط )Wordيكتب البحث بربنامج ) -9

يف  10يف املنت و 14وحبجم  Time New Romanالعربية وخبط لألحباثيف اهلامش  11املنت و
 .سم 3عدا اجلهة اليمىن  سم2.5املكتوبة يف اللغة االجنليزية وأبعاد الصفحة  لألحباثاهلامش 

 (.APAيراعي التوثيق للمصادر واملراجع وفق طريقة ) -10
 antalya.rsh2021@schwlar.com  :   ترسل البحوث اىل الربيد االلكرتوين للمؤمتر  -11


