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الدولةالجامعة/املؤسسةاإلسم

Ilker Ozcelik (Ph.D)رئيس اللجنة العلميةجامعة سلي�ن دم�يل/ تركيا

مرصعميد كلية الرتبية الفنية جامعة املنياأ.د.امل محمد محمود

العراقعميد كلية االدارة واالقتصاد جامعة سامراءا.م.د.نزهان محمد سهو

العراقجامعة البرصةأ.د. ثامر العزاوي

العراقالجامعة املستنرصيةأ.د.أحمد كاظم البيا�

العراقجامعة البرصةأ.د.تحرير عيل حس�

السعوديةالجامعة اإلسالمية �نيسوتا، أكاد�ية منيسوتا لتعليم اللغاتأ.د.جاسم عيل جاسم

االردنجامعة البلقاء التطبيقيةأ.د.ج�ل عبد الفتاح العساف

املغربجامعة السلطان موالي سلي�ن بني ماللأ.د.خديجة توفيق

العراقجامعة صالح الدينأ.د.دلدار غفور حمد ام�

الجزائرجامعة ابن خلدونأ.د.دنيا باقل

مرصجامعة طنطاأ.د.راندا مصطفي الديب

العراقاملستنرصية كلية الرتبية االساسيها.د.رحاب لفته حمود الدهل�

العراقجامعة الشمسأ.د.سا� هو�

االردنالجامعة الهاشميةأ.د.عبدالباسط مبارك الرشمان

العراقجامعة البرصةأ.د.عيل عبد الصمد

االردنجامعة البلقاء التطبيقيةأ.د.عمر محمد الخرابشة

مرصجامعة حلوانأ.د.فاتن زكريا النمر

العراقجامعة بغدادأ.د.فضيلة سل�ن داود

العراقجامعة البرصةأ.د.كاظم خلف العيل

مرصكلية الرتبية جامعة دمنهورأ.د.محمود فتحي عكاشة

مرصاكاد�ية القاهرة الجديدة للعلوم والفنون-كلية الفنون أ.د.مها السيد رمضان

أ.د.مونية بن بو عبد الله 

بنت مبارك

الجزائركلية الحقوق. جامعة محمد الرشيف مساعدية بسوق اهراس
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الدولةالجامعة/املؤسسةاإلسم

العراقجامعة القادسيةأ.د.نص� صبار لفته الجبوري

الجزائراملدرسة العليا لألساتذة بوزريعةأ.د.نفيسة دويدة

مرصجامعة حلوانأ.د.نف� عبد العزيز

االردنجامعة ال�موكأ.د.وصال جريس الربيض

االماراتمدرسة فيكتوريا الدولية بالشارقةأ.ك. د. احمد عبد امللك بري�

االماراتجامعة محمد بن زايد للعلوم االنسانية أ.ك. د. هيام عبد الكريم املعمري 

ماليزياجامعة سلطان ادريسأ.ك.د. السيد م� البش�

الكويتالجامعة العربية املفتوحةأ.ك.د. ايهاب محمد النجدي

االردنالجامعة الهاشمية كلية العلوم الرتبويةا.ك.د. عاطف محمد ابو حميد

تركياجامعة بارتنأ.ك.د. محمود محمد قدوم

االردنجامعة البرتاأ.ك.د. ميادة فهمي حس�

سلطنة ع�نجامعة سلطان قابوسأ.ك.د. ميمونة بنت درويش بن الحاج الزدجايل

السعوديةجامعة القصيمأ.ك.د.بكرى عمر رحمة

السعوديةجامعة نجرانأ.ك.د.سعاد جعفر عمر

السعوديةجامعة املجمعةأ.ك.د.صالح عبدالله العقيل

تركياجامعة اسطنبولأ.ك.د.عمر اسحاق اوغلو

العراقالجامعة املستنرصيةأ.م.د.سعد عيل حس�

السعوديةجامعة امللك خالدأ.م.د. اعت�د عجيب حاجة امللك 

السودانجامعة دنقال كلية اآلداب والدراسات اإلنسانيةأ.م.د. األم� عث�ن شعيب

العراقالجامعة املستنرصيةأ.م.د. انتهاء عباس عليوي

العراقجامعة سورانا.م.د. جوان عبد القادر

العراقكلية الرتاث الجامعةأ.م.د. خلود عاصم وناس

العراقجامعة تكريتأ.م.د. زياد سا� عبد
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الدولةالجامعة/املؤسسةاإلسم

السعوديةجامعة الجوف كلية العلوم واآلدابأ.م.د. سميحة فتحي محمد هالل

الكويتجامعة الكويتأ.م.د. سهام عيل احمد القبندي

أ.م.د. عب� عنايت سعيد دوس�

السودانكلية الفجر للعلوم و التكنولوجيا

أ.م.د. ع�ر سعدون البدري

السعوديةجامعة األم�ة نورة بنت عبدالرحمن كلية اإلدارة واالع�ل

أ.م.د. عوض جدوع احمد

العراقجامعة االنبار

أ.م.د. محمد عبد الفتاح زهري

العراقمعاون عميد يف الجامعة املستنرصية

ُأ.م.د. منية خليل مزيد

العراقجامعة دياىل

أ.م.د. مها محمد رصاوي

مرصجامعة املنصورة ، كلية السياحة والفنادق

أ.م.د. ناهض موىس طلفاح

فلسط�جامعة االرساء

أ.م.د. هدى عبد عيل حطاب

االردنجامعة الرشق األوسط / كلية اإلعالم

أ.م.د. وفاء شاكر عبدالكريم

العراقجامعة النهرين

أ.م.د. يارس حس� مجباس العزاوي

العراقجامعة بغداد-كلية الرتبية (بن رشد) للعلوم االنسانية

ا.م.د.افتخار محمد مناحي

العراقجامعة القاسم الخرضاء

أ.م.د.أما� عث�ن سلي�ن

العراقجامعة الفلوجة

أ.م.د.ام�ة محمد ابراهيم

العراقالجامعة العراقية

أ.م.د.ا�ان احمد خالد

السعوديةجامعة االم�ة نورة بنت عبدالرحمن- كلية االدارة واالع�ل

أ.م.د.تغريد عبد الخالق هادي

السعوديةجامعة دار العلوم - كلية الحقوق

أ.م.د.دينا عبد الله صالح

السعوديةجامعة االم�ة نورة بنت عبدالرحمن- كلية االدارة واالع�ل

أ.م.د.زينة ك�ل خورشيد

العراقجامعة بغداد

أ.م.د.سمر وليد ابو صالح

السعوديةالجامعة اإلسالمية بوالية منيسوتا أمريكا

أ.م.د.صابر محمود ابراهيم الرشقاوي

العراقجامعة كويا

االردنجامعة ع�ن األهلية

سلطنة ع�نوزاره الرتبيه والتعليم يف سلطنة ع�ن

أ.م.د. ش�ين مامون سيداحمد محمد

أ.م.د. عائدة عث�ن عبدالله
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الدولةالجامعة/املؤسسةاإلسم

العراقالجامعة العراقيةأ.م.د.عبد الكريم عمر الشقاقي

االردنأ.م.د.عب� محمد عبدالله الدالبيح

مرصكلية أصول الدين جامعة األزهرأ.م.د.عيل جابر الشارود

السودانجامعة البحر االحمرأ.م.د.محمود عيىس سعيد النعي�ت

السعوديةجامعة االم�ة نورة بنت عبدالرحمن- كلية االدارة واالع�لأ.م.د.منى جعفر عمر

العراقذي قار كلية الرتبية للبناتأ.م.د.مها هالل محمد

السودانجامعة الخرطومأ.م.د.مي صالح نرص عيل

العراقوزارة الرتبيةأ.م.د.ميادة مجيد أم�

مرصجامعة حلوان-كلية الرتبية الفنيةأ.م.د.هبة عبد املحسن ناجي

فلسط�جامعة القدس املفتوحةأ.م.سهيلة احمد شاه�

العراقجامعة الحلةد. انعام مهدي جابر 

سورياجامعة دمشق، كلية اآلداب والعلوم االنسانيةد. بانه ابراهيم

العراقجامعة البرصةد. جواد كاظم جابر املعارج

الجزائرجامعة محمد مل� دباغ� سطيف ٢د. خرموش منى

العراقجامعة املوصل د. خليل محمد حس� الخالدي

الجزائرجامع� الدكتور الطاهر موالي بسعيدۃد. خنفويس عبد العزيز

العراقجامعة بغدادكلية الرتبية للبناتد. رحاب حس� عيل

فلسط�كلية فلسط� التقنية-دير البلحد. سعاد سيد غالوب

الجزائرجامعة العر� التبيس - تبسةد. سم� محمد الصالح برهومي

العراقالجامعة التقنية الوسطىد. ضياء عبيد محمود

املغربمركز املوىل إس�عيل للدراسات واألبحاث يف اللغة واآلداب د. عبد العايل الرساج

الجزائرجامعة الجياليل بونعامةد. عيل بوكريطة

العراقجامعة التنمية البرشيةد. عناد مطلب ساير
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الدولةالجامعة/املؤسسةاإلسم

العراقجامعة البرصةد. فراس سامي عبد العزيز

العراقكلية بالد الرافدين الجامعةد. قاسم بريس احمد

العراقجامعة بغدادد. ك�ل محمد رسحان

العراقجامعة واسطد. مازن جاسم محمد

الجزائركلية اآلداب واللغات، جامعة أحمد دراية، أدرارد. محمد األم� محمد خالدي

املغرباملركز الجهوي ملهن الرتبية والتكوين فاسد. محمد بنلحسن بن التيجا�

السعوديةجامعة األم�ة نورة بنت عبدالرحمن كلية اإلدارة واالع�لد. مشاعل عبدالرحيم عبدالرحمن

ليبياجامعة مرصاتهد. مفيدة عمر قليوان

مرصوزارة التعليم العايل والبحث العلمي باملعهد العايل للغات د. ن�فانا حس� الصربي

العراقجامعة بغدادد. وسن جاسم محمد

العراقجامعة بغدادد. وفاء حسن عيىس

الجزائرجامعة ابن خلدون - تيارتد.أحمد صحراوي  عرا�

مرصجامعة القاهرةد.أسامة عبد الغفار محمد عيل

الجزائرجامعة غردايةد.الشيخ االكحل

املغربجامعة محمد الخامسد.العر� الحرضاوي

السودانجامعة الزعيم االزهري - كلية الرتبيةد.اما� مختار عوض الله محمد

الجزائرجامعة ع�ر ثليجي األغواطد.أمينة أقنيني شعبان

العراقجامعة الكوفة / كلية الرتبيةد.ايثار عبد املحسن املياحي

الجزائرجامعة محمد مل� دباغ� سطيف ٢د.بحري صابر

السعوديةجامعة امللك سعودد.ثامر حمدان الشمري

املغربجامعة ابن زهر أكاديرد.جواد الرباع 

سطلمة ع�نوزارة الرتبية والتعليمد.حسن بن محمد بن حمد النبها�

تركياجامعة إسطنبول صباح الدين-كلية العلوم اإلسالميةد.خالد إبراهيم الدغيم
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الدولةالجامعة/املؤسسةاإلسم

السودانالجامعة اإلسالمية �نيسوتا، أكاد�ية منيسوتا لتعليم اللغاتد.خالد عيىس عبدالرحمن احمد

العراقكلية الحكمة الجامعةد.ريام صالح عباس

الجزائرجامعة حسيبة بن بوعيل، الشلفد.زيوش سعيد بن محمد

العراقوزاره الرتبية/ املديرية العامة لرتبية ذي قارد.سعد قدوري حدود

االردنجامعة الرشق االوسطد.سعد محمد جرجيس

السعوديةجامعة امللك خالدد.سعيد محمود موىس

سلطنة ع�نجامعة السلطان قابوس كلية الرتبيةد.سلي�ن بن سيف بن سامل� 

الجزائرجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة ٠٢د.سلي�� صربينة

تونسجامعة سوسةد.سم�ة بنت الصحبي بن عيل 

العراقجامعة تكريتد.سهى رشيد حمد

العراقجامعة زاخود.صباح حس�

مرصد.صبحي عبد الحميد عبد الجواد

تركياجامعة ماردين آرتقلود.عبد الحليم محمد عبد الله

مرصجامعة املنيا _ كلية دار العلومد.عالء محمد عبد الغني حسن

السودانجامعة النيل�د.علوية حسن عبدالله

االماراتكلية الخوارزمي الدولية االماراتد.غادة محمد عث�ن

السعوديةجامعة القصيمد.غيداء منصور عبد الوهاب منصور

السعوديةجامعة االم�ة نورة بنت عبدالرحمن- كلية االدارة واالع�لد.فاطمة احمد حسن

الجزائرجامعة عنابةد.فاطمة الزهراء عبيدي

السودانجامعة ام درماند.محمد املهدي االم� احمد

مرصجامعة حلوان كلية الرتبية الفنيةد.محمد حامد البذره

سورياجامعة دمشقد.محمد ساهر فيصل علوان الجاسم

االردنجامعة البرتاد.مرام فؤاد أبو النادي
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الدولةالجامعة/املؤسسةاإلسم

مرصجامعة أسيوطد.مصطفى زنا� محبوب محمد

العراقجامعة حمة لخرض  الواديد.مكاوي يوسف ابراهيم

السعوديةجامعة جدة كلية االع�لد.مالك صالح سعيد

السعوديةجامعة املجمعة كلية الرتبيةد.مها أحمد عبدالحليم

الجزائرجامعة الجزاير ٢ كلية العلوم االجت�عيةد.مهمل اسيا

العراقامعة البرصةد.ميادة قيس رمضان

السعوديةجامعة تبوكد.نازك نع�ن احمد النور

العراقجامعة البرصةد.هالة فتحي كاظم

السعوديةجامعه سطام بن عبد العزيزد.هاله خ�ى الجوهرى

السعوديةجامعة االم�ة نورة بنت عبدالرحمن- كلية االدارة واالع�لد.هبه شفيق شلهوب

املغربجامعة القايض عياضد.هشام الحسكة

العراقكلية الحكمة الجامعةد.ورقاء عبد السالم عبد الوهاب

العراقجامعة بغدادد.وليد محمود صالح القرة غويل

العراقجامعة البرصةأ.م.د. قيس عودة قاسم

العراقوزارة الرتبية/ الكلية الرتبوية املفتوحةأ.م.د.حاكم موىس عبد الحسناوي

العراقجامعة سامراءأ.م.د. فاطمة عيل ويل

العراقجامعة البرصةأ.م.د. صفية شاكر معتوق

العراقوزارة التخطيطد.قيس مهدي حسن

العراقدائرة التعليم الديني والدراسات االسالميةد. صفاء نرص الله ردام

العراقجامعة دياىلد. احمد مطر خض�

العراقكلية االمام االعظمد. ع�د محمد فرحان 

العراقكلية االمام االعظمد. محمد ام� حميد

العراقجامعة الجزيرةد.محمد خض� فياض
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املؤ�ر الدويل الثالث

 لالبحاث  يف العلوم اإلنسانية واالجت�عية

�e 3rd International Research Conference

on Social Sciences & Humanities

 (RCSH-21)
*الجهات املنظمة:

كلية الرتبية 

جامعة اكدنيز (تركيا – انطاليا)

Scholar Worldwide (Schwlar)

مكان انعقاد املؤ�ر:

انطاليا مبنى كلية الرتبية جامعة اكدنيز

 تاريخ انعقاد املؤ�ر:

 نوفمرب- ترشين الثا� ٢٠٢١م

 

 آخر موعد الستقبال امللخصات:

 

يرس مؤسسة Scholar worldwide (Schwlar) للبحوث والدراسات واملتخصصة بالشأن األكاد�ي 

حول العا� بدعوتكم لالشرتاك يف املؤ�ر الدويل الثالث  لالبحاث  يف العلوم اإلنسانية 

واالجت�عية، الذي سيضم مجموعة كب�ة من الباحث� واألكاد�ي� من مختلف دول العا� عرب 

تقديم البحوث املنجزة ومشاريع البحوث لـ((املؤ�ر الدويل  الثالث (RCSH-21) والذي سيعقد 

إىل األكاد�ي� والباحث�

وأساتذة الجامعات من مختلف دول العا�.

 

بالتعاون مع كلية الرتبية – جامعة اكدنيز(تركيا – انطاليا)، 

للفرتة              نوفمرب - ترشين الثا� 

ديباجة املؤ�ر

املتحدث الرسمي:

 Donna Sharland Ph.D, Swansea university, United Kingdom

٢٥-٢٦

٢٠٢١م١٥ ترشين االول - أكتوبر

٢٠٢١م٢٥-٢٦
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انطالقا من توصيات املؤ�ر الدويل الثا� واملنعقد بالتعاون مع جامعة شجيجن – بولندا 

للفرتة من ٢٦-٢٧ فرباير- شباط ٢٠٢١ يف مدينة انطاليا، يهدف هذا املؤ�ر (RCSH-21) إىل:

1-  رضورة ايالء التعليم اإللكرتو� يف الدول العربية اهمية كب�ة واالستفادة من تجارب الدول 

املتطورة يف هذا املجال. 

     الرتكيز عىل البحوث التطبيقية التي تتناول التوجهات الحديثة يف علم املعلومات واملكتبات 

يف الدول العربية مع التقدم الكب� الذي يشهده هذا املجال نتيجة التطبيقات التكنولوجية 

وظروف ومتطلبات الحياة الحديثة.

3-  رضورة االرتقاء باملالكات التدريسية يف الجامعات عىل استخدام التكنولوجيا الحديثة وتركيز 

االبحاث االكاد�ية يف هذا املجال.

-2

4-  رضورة تطوير نظام ادارة التعليم االلكرتو� LMS الحالية ومعالجة املشاكل الناتجة عن 

التطبيقات املجانية وصوالً اىل تعليم رقمي رص�.

5-  اعت�د افكار حديثة تحا� مواضيع ومهارات القرن الواحد والعرشين يف بحوث تعليم اللغة 

االنجليزية والبحث يف تحدياتها يف العا� الرقمي. 

6-  توظيف املناهج التاريخية يف الحوار الهادف البناء الذي يساعد عىل نرش ثقافة التسامح 

وقبول االخر. 

7-  التوجه اىل الدراسات امليدانية يف العلوم االجت�عية واالنسانية مع رؤى مستقبلية وفق 

التطورات العلمية والفكرية واملجتمعية والرتكيز عىل التقنيات الحديثة يف منهجية البحوث 

يف العلوم االنسانية. 

8-  رضورة تبني القوان� العربية نهجا جديداً يتوائم مع مرحلة انتشار جائحة كورونا وتعديل 

القوان� ذات العالقة �ا يتالئم مع املرحلة الراهنة ومنح القضاء مساحة واسعة يف تطبيق 

ما هو مالئم من النظريات، سواء القوة القاهرة او الظروف الطارئة. 

9-  التعاون ب� املؤسسات العلمية والرتبوية يف االتجاهات الحديثة واملعارصة لعلمي التاريخ 

والجغرافية ودعم اقامة الندوات واملؤ�رات العلمية يف هذين املجال� خدمتاً للمجتمعات. 

(RCSH-21)أهداف املؤ�ر 
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10-  رضورة االفادة من التكامل املعريف يف التخصصات االنسانية املختلفة من خالل ربط العلوم

مع بعضها البعض والرتكيز عىل علم الرياضة البدنية بأنواعها.

11-  تسهيل االجراءات االدارية املتعلقة باالستث�ر االجنبي والعر� واملحيل �ا يقود اىل 

تنويع واستقرار اقتصادي واجت�عي مقبول.

12-  توف� منصة علمية عاملية لألكاد�ي� والباحث� وطلبة الدراسات العليا حول العا�، وتكون 

هذه املنصة متخصصة كل حسب تخصصها العام.

13-  االجت�ع يف مكان واحد لغرض تبادل املساه�ت العلمية والبحثية واملواضيع املتخصصة 

مع الخرباء املتخصص� يف املشهد االكاد�ي عرب طاولة مستديرة واحدة.

14-  اختزال الحدود الفاصلة ب� دول العا� انطالقاً من دول رشق آسيا والص� مروراً بالرشق 

االوسط وصوالً اىل اوروبا وامريكا لتكون اسطنبول نقطة االلتقاء ما ب� باحثي الرشق والغرب.

       خلق بيئة علمية من شأنها ان تكون منصة لعرض االبتكارات وبراءات االخرتاع العلمية من جانب، 

وعرض آخر ما توصل اليه العل�ء والباحث� واملبتكرين يف مجال التدريس االكاد�ي وطرق 

التدريس الحديثة.

-15

16-  االطالع عىل احدث املوضوعات واالبحاث العلمية والتخصصات املشاركة يف املؤ�ر من 

مختلف الجامعات العاملية.

17- ارشاك الطاقات الشبابية من طلبة الدراسات العليا عرب تعزيز القيم البحثية واالبداعية 

عندهم، لتعزيز الثقة بالنفس وتنمية روح املنافسة واالبتكار، وتشجيع العمل الج�عي كفريق 

واحد من اجل ان ازالة جميع الحدود الجغرافية.

إن الهدف الرئيس (RCSH-21) هو منح الفرصة للمشارك� من مختلف دول العا� لتبادل األفكار 

والخربات مع زمالئهم الذين سيشاركون من مختلف جامعات العا�، فضالً عن إن هذا الحدث 

يتوقع أن يساعد يف تأسيس رابطة دولية للباحث� ترتبط �ؤسستنا بشكل مبارش، ذلك من أجل 

إدامة التواصل وتبادل األفكار.
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1-  جميع البحوث التي سرتسل إىل املؤ�ر ستخضع للتقييم العلمي من قبل لجان علمية 

متخصصة.

2-  ان جميع البحوث التي ستشارك يف املؤ�ر ستنرش يف مجالت علمية دولية محكمة بعد 

خضوعها للتقييم العلمي من قبل اللجان العلمية يف املؤ�ر واللجان العلمية للمجلة.

3-  إعداد وطباعة كتاب خاص �لخصات البحوث املشاركة يف املؤ�ر.

4-  �نح إدارة املؤ�ر املشارك� شهادات مشاركة معتمدة من كلية الرتبية- جامعة اكدنيز

. Scholar Worldwide (Schwalr) (تركيا – انطاليا)، ومؤسسة

5-  تتكفل ادارة املؤ�ر بتوف� جميع الخدمات التي ستصاحب انعقاد املؤ�ر من تنظيم جلسات 

املؤ�ر العلمية حسب التخصص العام، فضالً عن املرطبات اثناء فرتات االسرتاحة اضافة اىل 

تقديم وجبات الغداء والعشاء طيلة ايام املؤ�ر.

6-  إعداد ورشة عمل عىل هامش املؤ�ر �نح وفقها املشرتك شهادة مشاركة يف الورشة.

7-  �نح شهادة حضور للمؤ�ر للمشارك� دون تقديم بحث.

تسهيالت الباحث�
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ندعو الباحث� واالكاد�ي� من مختلف دول العا� لتقديم أوراقهم البحثية وملخصات بحوثهم 

حسب ما يتوافق مع محاور املؤ�ر الذي يتوقع أن يشارك فيه عدد كب� من الباحث� حول 

العا�، ك� ندعو املتابع� لهذه املواضيع واملشارك� بدون أوراق عمل اىل حضور فعاليات 

هذا املؤ�ر، وانطالقاً من اهداف املؤ�ر ستعالج جلسات املؤ�ر العديد من املحاور، حيث 

تضم التخصصات االتية:

علم االجت�ع

التاريخ وعلم االثار

رياض االطفال

دراسات الرتجمة وفنونها

االقتصاد واملحاسبة 

االدارة العامة ومهارات القيادة 

االدارية

العلوم السياسية والقانونية

ادارة املعلومات والنظم 

االلكرتونية

الفنون التطبيقية والتصميم

الفنون املوسيقية

واالستث�ر وريادة االع�ل

االتجاهات الحديثة يف التعليم 

االلكرتو�

الصحة النفسية

الذكاء االصطناعي يف وتطبيقاته 

يف العلوم الرتبوية والتعليمية

تقنيات التعلم الرقمي

التوحد عند االطفال 

علم النفس

االن�وبولوجيا

اللغة العربية واللسانيات

تكنولوجيا علوم اإلعالم واالتصال

العلوم املالية واملرصفية

العلوم الدينية واالسالمية

اإلعالم اآليل واإلحصاء

ادارة املكتبات واملعلومات الرقمية

السين� واملرسح والتلفزيون

العلوم الرياضية والعلوم البدنية

علم املناهج الرتبوية 

العلوم االنسانية بعد

الدراسات الرقمية املعارصة 

لذوي االحتياجات الخاصة

تنمية االبتكار واالبداع وتشجيع 

املواهب

آليات تحليل املناهج وتقو�ها

علم االج�ع السيايس

الثقافة الفكرية والفلسفة

الرتبية والتعليم

األدبيات والنقد

الصحافة واالعالم املر�

التسويق

الطفل واملرأة والشباب

الجـودة والتنمية املستدامة

الجغرافية

الفنون التشكيلية

التكنولوجيا ونظم املعلومات

رياض األطفال

العلوم االجت�عية بعد

التقويم والقياس الرتبوي الحديث

طرائق تعليم العربية لغ� 

الناطق� بها

اللغة االنجليزية واللغات االجنبية

اللغة الرتكية وادابها

Covid19Covid19

محاور املؤ�ر
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االعالن عن املؤ�ر

١٥ ترشين االول - أكتوبر ٢٠٢١ماخر موعد لتقديم امللخصات

٢٥-٢٦ نوفمرب- ترشين الثا� ٢٠٢١متاريخ انعقاد املؤ�ر

٣١ ديسمرب- كانون االول ٢٠٢١ماخر موعد لتقديم البحوث كاملة

آب - أغسطس ٢٠٢١ م ١٥

-  رسوم املشاركة يف املؤ�ر٣٥٠$ للباحث� من مختلف دول العا�.

-  تضاف١٠٠ $ عن كل بحث أو ورقة بحثية ثانية والتي تقدم من الباحث نفسه.

-  رسوم املشاركة لحضور املؤ�ر فقط دون املشاركة ببحث٢٥٠$ من مختلف دول العا�.

-  رسوم املشاركة عن بعد عرب الزوم حرصا  ٢٠٠$.

-  رسوم املشاركة ببوسرت  ٢٠٠$.

-  رسوم املشاركة ببحث يف املؤ�ر فقط ٢٥٠$ (ال يشمل االقامة يف الفندق) 

-  رسوم الباحث الثا� يف حال الحضور للبحث املشرتك ٣٠٠$

-  رسوم املشاركة لطلبة الدراسات العليا حضورا ٣٠٠$ من مختلف دول العا�.

*برشط جلب كتاب تأييد من الجامعة املنتسب اليها يؤيد فيه استمراره بالدراسات العليا

مالحظة: ترسل الرسوم بعد قبول ملخص البحث، وسيتم ارسال معلومات تحويل رسوم املؤ�ر 

عرب اال�يل، بعد ذلك يتم ارسال خطاب قبول البحث اىل الباحث، مع رضورة ارسال اشعار التحويل 

اىل ا�يل املؤ�ر او عرب رقم الواتس اب الخاص باملؤ�ر، ويتم تزويد الباحث بوصل قبض.

مواعيد هامة

طريقة تسديد الرسوم
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1.  االقامة ملدة أربع ليال خمسة أيام، يكون الدخول اىل الفندق بتاريخ ٢٤ نوفمرب- ترشين 

الثا� ٢٠٢١م حرصا، واملغادرة يوم ٢٨ نوفمرب - ترشين الثا� ٢٠٢١م وستكون االقامة 

بغرف مزدوجة.

2.  تقديم وجبات االعاشة (الفطور- الغذاء- العشاء)، مع املرطبات والشاي والقهوة ب� جلسات 

املؤ�ر.

3.  حقيبة املؤ�ر تتضمن كتاب امللخصات يحمل الرقم الدويل للمؤ�ر إضافة اىل شهادات 

املشاركة والحضور يف املؤ�ر.

4.  اقامة ورشة عمل عىل هامش املؤ�ر �نح املشرتك فيها شهادة مشاركة.

5.  النرش يف املجالت املحكمة التي تكون راعية للمؤ�ر.

6.  توف� مجلة (Scopus) لنرش البحوث املشاركة، وسيكون النرش فيها اختياريا، وستكون رسوم 

النرش فيها منفصلة عن رسوم املشاركة يف املؤ�ر.

7.  نرش كتاب وقائع املؤ�ر والذي سيتضمن البحوث التي يرغب الباحث يف النرش فيها.

8.  رسوم املؤ�ر ال تضم تذاكر السفر وال رسوم الحصول عىل الفيزا. 

9.  جولة سياحية ألهم معا� مدينة انطاليا يف اليوم الرابع.

10.  االستقبال والتوديع من املطار واىل الفندق وبالعكس.

11. �نح املشرتك عضوية مجانية ملدة سنة واحدة يف مؤسسة  schwlarوحسب 

الفئات املعلنة فيها.

 (PowerPoint) حرصا، وحسب قالب العرض ZOOM 1.  رضورة القاء البحث عرب الربنامج االلكرتو�

املخصص من قبل ادارة املؤ�ر، مع رضورة االلقاء صورة وصوت للباحث.

2.  �نح املشرتك يف القاء بحثه عرب ZOOM شهادة مشاركة يف املؤ�ر.

3.  يخصص اليوم الثالث من املؤ�ر اللقاء البحوث االون الين وحسب الجلسات املعلنة.

رسوم االشرتاك حضوريا تتضمن اال�:

رسوم االشرتاك عرب الزوم تتضمن اال�:
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 سيكون التواصل مع فريق ادارة اللجنة التحض�ية للمؤ�ر عرب وسائل التواصل االتية:

+964770 885 8195 

+9647713547132   

+905528016109     

+ 00213697395245

+20 128 828 3572  

+96181893676       

+601116278599     

+964770885 8195  

Arabic

English

Turkey

Algeria

Egypt

Lebanon

Malysia

Iraq

www.schwlar.com

www.akdeniz.edu.tr

للتواصل مع إدارة املؤ�ر عرب الواتساب لجميع الدول

ارسال امللخصات عىل الربيد اإللكرتو�

التواصل مع ادارة املؤ�ر:

r c s h - 2 1 @ s c h w l a r. c o m

http://www.schwlar.com
http://www.akdeniz.edu.tr
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1-  أن يكون البحث ذا صلة بأحد محاور املؤ�ر.

2-  يجب اال يكون البحث قد سبق نرشه يف املجالت العلمية أو قدم يف مؤ�رات سابقة.

3-  ارسال ملخص البحث حسب فورم املؤ�ر املخصصة وباللغت� العربية واالنجليزية.

4-  اعداد عرض البحث يف جلسات املؤ�ر حسب قالب املؤ�ر(PowerPoint)، �عدل١٥ رشيحة

عرض.

5-  يخصص لكل باحث ١٥دقيقة لعرض ملخص بحثه.

6-  ارفاق نسخة من الس�ة الذاتية املخترصة مع صورة شخصية حديثة.

7-  يجب ان يكون البحث املقدم للمشاركة باملؤ�ر ملتزماً باملنهجية العلمية واالكاد�ية.

8-  يرسل البحث كامالً بعد انعقاد املؤ�ر لغرض نرشه يف املجلة العلمية املحكمة بعد ان يخضع 

للتحكيم من قبل اللجنة العلمية للمؤ�ر.

9-  يجب اال تزيد عدد صفحات البحث عن20 صفحة �قاس A4 بضمنها املالحق وقا�ة املصادر 

واملراجع.

10-  يكتب البحث بربنامج (Word) ويكون نوع الخط (Simplified Arabic) وبحجم خط ١٤ يف امل� 

و ١١ يف الهامش لألبحاث العربية وبخط Time New Romanوبحجم ١٢ يف امل� و١٠ يف 

الهامش لألبحاث املكتوبة يف اللغة االنجليزية والرتكية وأبعاد الصفحة ٢٫٥ عدا الجهة اليمنى سم

. سم ٣

11-  يراعي التوثيق للمصادر واملراجع والهوامش وفقا ملا تتطلبه رشوط النرش يف املجالت

تقبل البحوث باللغات االتية:          العربية           االنجليزية           الرتكية.

ضوابط املشاركة والنرش:

لغات املؤ�ر:
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