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: اللجنة العلمية للمؤتمر

 الجزائر-02جامعة محمد لمين دباغين سطيف -خرموش منى.د: رئيس اللجنة

 الدولة المؤسسة اإلسم
 
 

اجلزائر جامعة أم البواقي د بوعامر أمحد زين الدين .أ

اجلزائر جامعة عنابة د بومنقار مراد .أ
 األردن جامعة البلقاء التطبيقية د عمر زلمد اخلرابشة.أ
اجلزائر جامعة عنابة د لعريط بشري .أ
 العراق ادلوصل جامعة برزان ميسر حامد امحد احلميد .د
اجلزائر جامعة الوادي أمحد جلول .د
اجلزائر جامعة الوادي إسعادي فارس .د
اجلزائر جامعة برج بوعريريج االزهري بلقاسم .د
 اإلمارات العربية ادلتحدة كليات التقنية العليا أبوظيب أهيف عبد العزيز بوريين.د
اجلزائر  02جامعة زلمد دلني دباغني سطيف حبري صابر .د
 اجلزائر ادلركز اجلامعي غليزان بطاوي هبية.د
 اجلزائر ادلركز اجلامعي غليزان بغداد باي عبد القادر.د
 اجلزائر ادلركز اجلامعي غليزان بلقاسم ليلى.د
اجلزائر جامعة سوق أهراس  منري دريدي بن.د
اجلزائر جامعة برج بوعريريج  مصطفى رامي بن.د
 اجلزائر ادلركز اجلامعي غليزان بن شرقي عبد اإلله.د
اجلزائر  02جامعة زلمد دلني دباغني سطيف بن عطية ياسني .د
 اجلزائر 3جامعة اجلزائر بن قادة أمساء.د
 اجلزائر ادلركز اجلامعي غليزان بن يوب زلمد.د



اجلزائر  سكيكدة 1955 أوت 20جامعة بوعطيط جالل الدين .د
اجلزائر  سكيكدة 1955 أوت 20جامعة بوعطيط سفيان .د
 اجلزائر 2جامعة قسنطينة  بوعويرة نبيل.د
اجلزائر جامعة ادلسيلة تومي الطيب .د
اجلزائر جامعة ادلسيلة جالب مصباح .د
اجلزائر جامعة بسكرة جوادي يوسف .د
 اجلزائر جامعة عنابة حجاج سعد.د
 ادلغرب جامعة ابن زهر أكادير حكيمة مصدق.د
 اجلزائر جامعة تيزي وزو محامي فريد.د
 فرنسا 8جامعة باريس دبيشي عقيلة.د
 اجلزائر 2جامعة قسنطينة  درية حجاري.د
اجلزائر  ادلسيلة جامعة قويدر دوباخ.د
 ادلملكة العربية السعودية جامعة أم القرى رائد بن فؤاد باجوري.د
 ادلملكة العربية السعوديةجامعة ادللك خالد ربيع عبد الرؤف عامر .د
 مصر جامعة القاهرة سحر زلمد فتحي عبد العليم.د
 اجلزائر 2جامعة زلمد دلني دباغني سطيف  سعيد رشيدي.د
اجلزائر  سكيكدة 1955 أوت 20جامعة شاليب زهري .د
ادلغرب جامعة احلسن الثاين شيماء اذلواري .د
 مصر جامعة دمنهور صالح أمحد هريدي علي.د
 اجلزائر ادلركز اجلامعي غليزان صيشي يسرى.د
اجلزائر جامعة جيجل صيفور سليم .د
اجلزائر جامعة ادلدية عادل بوضياف .د
اجلزائر  01جامعة اجلزائر عائشة عباش .د
اجلزائر جامعة برج بوعريريج عباس مسري .د
 ادلملكة العربية السعودية جامعة جنران عبد الرمحن سيف الطاري.د



تونس جامع قرطاج عبد الستار رجب .د
 مصر جامعة القاهرة  عزة شبل زلمد أبو العال.د
 اجلزائر جامعة معسكر عقون مليكة.د
 اجلزائر 2جامعة زلمد دلني دباغني سطيف علي فارس .د
 ادلغرب جامعة ابن زهر أكادير عمر التاور.د
 اجلزائر ادلركز اجلامعي غليزان غوايل حبيب.د
 اجلزائر جامعة قاصدي مرباح ورقلة فاطمة الزهراء بن رلاهد.د
اجلزائر جامعة مخيس مليانة  نسيسة الزهراء فاطمة.د
لبنان اجلامعة اللبنانية فداء ادلصري .د
 اجلزائر ادلركز اجلامعي غليزان فلوح أمحد.د
اجلزائر جامعة بسكرة قشي إذلام .د
 اجلزائر ادلركز اجلامعي غليزان قصري مهدي.د
اجلزائر  02جامعة سطيف لبيد عماد .د
اجلزائر جامعة عنابة لرقم عز الدين .د
اجلزائر جامعة برج بوعريريج لفقري علي .د
 اجلزائر 2جامعة زلمد دلني دباغني سطيف  ذلاليل اسعد.د
 اجلزائر 2جامعة زلمد دلني دباغني سطيف  ذلاليل سلوى.د
اجلزائر جامعة عنابة  زلمد شريبط.د
 فرنسا جامعة تولوز مركيش إبتسام.د
 اجلزائر 2جامعة زلمد دلني دباغني سطيف  مزوز عبد احلليم.د
 اجلزائر 2جامعة اجلزائر  منصوري فريدة.د
 لبنان اجلامعة البنانية مها زلمد خالد.د
 األردن جامعة العلوم اإلسالمية العادلية هدى يوسف علي غيظان.د
 اجلزائر 2جامعة زلمد دلني دباغني سطيف  هوادف رابح .د
اجلزائر ادلركز اجلامعي بريكة ونوغي نبيل .د



: ديباجة المؤتمر الدولي

 للعلوم اإلنسانية واالجتماعية الذي سيشرف على تنظيمو الثاني المؤتمر الدولي يأتي
 بالتنسيق مع مخبر الدراسات االجتماعية المركز الديمقراطي العربي ألمانيا برلين

الجزائر كنتيجة للتوصيات التي خرج - والنفسية واألنثربولوجية المركز الجامعي غليزان
بها المشاركون في المؤتمر الدولي األول، أين يحمل بعد المنحى اإلنساني في المقاربة 
المعرفية وىي إحدى المقاربات المعاصرة في معالجة مختلف القضايا التي تمس العلوم 

االنسانية واالجتماعية خاصة في ظل التغيرات التي تطرأ، والتحوالت التي أبرزتها 
 .النتائج والحقائق المتوصل إليها في جل ميادين العلوم االنسانية واالجتماعية

ولعل األىمية التي يكتسيها ىذا المؤتمر تنطلق من الحلقة التي يشكلها كهمزة وصل 
تقاربية بين مختلف ميادين وتخصصات العلوم االنسانية واالجتماعية في محاولة لجمع 
الباحثين لطرح مختلف القضايا التي تدخل ضمن المنحى اإلنساني لبناء تصور فكري 

 .جديد ينضوي تحتو علماء اإلنسان

من باحثين وإنطالقا من األىمية التي يكتسيها المؤتمر فإننا ندعوا جل المهتمين 
أكاديميين أساتذة جامعيين، معلمين، إطارات، أعضاء مخابر، وكل المهتمين بحقول 

في بناء معرفة تحمل مقاربة المنحى اإلنساني المعرفة االنسانية واالجتماعية المساىمة 
 .وىو المنشود اليوم

: إشكالية المؤتمر الدولي

إيمانا منا بالدور المنوط للعلوم االنسانية واالجتماعية في التطوير والتحسين وتحقيق 
رفاىية اإلنسان خاصة في ظل بروز االتجاىات الحديثة في مجال المنحى اإلنساني في 



المقاربات المعرفية إنطالقا من النظرة اإلنسانية للدور والمعرفة واألىداف المراد 
 .تحقيقها من وراء العلوم االنسانية واالجتماعية

إن المنحى اإلنساني في المقاربة المعرفية ينطلق من أساس دراسة اإلنسان وفق زواياه 
المتعددة وأبعاده المتباينة في محاولة لفهم السلوك االنساني الذي يبقى سلوك معقد 
يصعب معالجتو وفق مقاربة معرفية واحدة أو ضمن حيز تخصص معين، لذا جاءت 

المقاربة المعرفية في إطار المنحى اإلنساني في محاولة لكشف الستار عن ما ىو كائن 
في ظل التعقيدات ومحاولة تقديم الرؤية المعرفية لمعالجة القضايا والظواىر االنسانية 

 .واالجتماعية

لقد أدت التغيرات الحاصلة في مجتمعاتنا اليوم والتطورات الحاصلة في ميادين 
المعرفة إلى العديد من اإلرىاصات التي ما فتأت تطرح ىنا وىناك بحثا عن حل 
للتعقيدات والمشكالت التي يعيشها اإلنسان بحثا عن رفاىية اإلنسان وتحقيق 

السعادة والرضا عن الحياة وىو الهدف األسمى الذي تسعى لتوفيره العلوم والمعارف 
 .في إطار نظرة إنسانية شاملة متكاملة األبعاد والزوايا

سيكون المؤتمر الثاني الذي جاء في إطار مقاربة حديثة لجمع الباحثين والمختصين 
لمعالجة مختلف الظواىر االنسانية واالجتماعية وفق منظور انساني بحت، ذلك أن 

 .اإلنسان شكل وال يزال يشكل مركز إىتمام العلوم االنسانية واالجتماعية

لذا سنحاول في ىذا المؤتمر جاىدين لإلجابة على العديد من اإلشكاليات التي 
يطرحها الباحثين والمختصين في مجال العلوم االنسانية واالجتماعية وفق المنحى 

 .اإلنساني في إطار المقاربة المعرفية



سيحقق المؤتمر الكثير من األىداف المسطرة بناءا على ما سيتم تناولو وطرحو من 
قضايا معاصرة في العلوم االنسانية واالجتماعية من قبل مختصين وباحثين من جل 

التخصصات والميادين والذين سيقدمون رؤيتهم حول ما يتم تداولو اليوم من قضايا 
 .إنسانية وفق مقاربات حديثو

: أىداف المؤتمر الدولي

  المنحى اإلنساني في المقاربة المعرفية في حقول العلوم االنسانية واالجتماعيةتبيان. 
  طرح مختلف القضايا والظواىر االنسانية واالجتماعية  بمنظور إنساني بالدرجة

 .األولى
  تقريب الرؤى بين الباحثين لبناء فكر إنساني قائم على تبادل المعارف والخبرات بما

 .يخدم اإلنسان
  جعل المؤتمر الدولي فضاءا لإللتقاء والتباحث حول جل المشكالت المعاصرة

 .وكيفية التعامل معها اليوم
 إبراز دور العلوم االنسانية واالجتماعية في معالجة القضايا والمشكالت الراىنة. 
 تبني الخطاب اإلنساني في المعرفة العلمية. 
 جسر تعاون بين مختلف الباحثين تجسيد أطر التعاون العلمي من خالل رصد وبناء 

 .علمي إنسانيفي إطار لقاء 
  ترسيخ مبدأ التعاون بين الباحثين واألكاديميين ومد جسوره وتعزيزه حرصا على

 .اإلنسانيةتطوير المعرفة 
  فهم واقع العلوم االنسانية واالجتماعية في ظل ما تعيشو العلوم من تغيرات خاصة

 .ما تعلق باالتجاىات المعاصرة في الدراسات



 :محاور المؤتمر

 علم االجتماع والخدمة االجتماعية: المحور األول

 :كل ما يتعلق بعلم اإلجتماع والخدمة اإلجتماعية وعلى سبيل الذكر

 .النظريات المعاصرة في علم االجتماع-

 .العمل النسوي-

 .العنف االجتماعي-

 .التربية األسرية-

 .الخدمة االجتماعية في المجتمع-

 .علم االجتماع التربوي-

 .علم االجتماع التنظيم والعمل-

 .علم االجتماع السياسي-

. علم االجتماع اإلتصال-

. التنشئة  االجتماعية والمستوى التعليمي للوالدين-

. الهجرة في المجتمعات العربية-

. العولمة والنظام االجتماعي-

 



السياحة والمجتمع : الثانيالمحور 

 :كل ما يتعلق بالسياحة وعلى سبيل الذكر

. السياحة الصحراوية-

. التجارب الدولية والعربية في السياحة-

. التنمية المستدامة-

. التهيئة العمرانية-

 .دور التكنولوجيا في التنويع اإلقتصادي-

 .التراث اإلنساني والسياحة-

. العادات والتقاليد في المجتمع-

. الفنون الجميلة والمجتمع-

 .الصناعة السياحية-

 .إقتصاديات السياحة-

 .علم اآلثار والسياحة-

 .السياحة العالجية-

 .التشريعات القانونية والحماية القانونية للمواقع السياحية-

 .جذب اإلستثمارات السياحية-



 .السياحة الثقافية-

 .وسائل اإلعالم والوعي السياحي-

 .تطوير القطاع السياحي-

اللغة واآلداب والمجمتع : الثالثالمحور 

 :كل ما يتعلق باللغة واآلداب وعلى سبيل الذكر

 .تعليم اللغة العربية-

. واقع اللغات األجنبية اليوم-

 .علوم اللغة بين التراث والمعاصرة-

 اإلتجاىات الحديثة والمعاصرة في علوم اللغة-

 .الدراسات البينية في اللغة واألدب-

 .علوم اللغة وتحليل الخطاب-

 .وسائل التواصل االجتماعي واللغات والثقافات-

 (..الفرنسي، األلماني، اإليطالي، اإلسباني، اإلنجليزي، اإلمريكي)األدب -
. والمجتمعات

 .وطرق تدريسهامناىج اللغة العربية -

 



 والمجتمع العلوم القانونية واإلدارية: الرابعالمحور 

 :كل ما يتعلق بالعلوم القانونية واإلدارية وعلى سبيل الذكر

. القانون الخاص-

 .القانون العام-

. قانون البيئة-

 .الحدود ومشاكلها-

 .القانون المدني-

 .األحوال الشخصية-

. األسرة في ظل القوانين المحلية والدولية-

. جريمة اإلتجار بالبشر-

 .الهجرة الغير شرعية-

العلوم السياسية والمجتمع : الخامسالمحور 

 .الحدود ومشاكلها-

 .الحروب اإلقليمية وأثرىا على العالم اليوم-

 .العالقات الدولية الحديثة والمعاصرة-

 .مخاطر التطرف والتعصب-



 .حماية المياه-

. اإلطار القانوني للعنف والجريمة-

 .التطرف والعنف واإلرىاب-

التعليم العالي والبحث العلمي : السادس المحور

 :كل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي وعلى سبيل الذكر

. إدارة الجودة-

. التعليم والتنمية البشرية في العالم العربي-

. المعرفةإدارة -

 .النشر العلميواقع -

 .الحوكمة في الجامعات-

. تجويد التعليم العالي-

 .التنصنيف العالمي للجامعات ودوره في تعزيز الميزة التنافسية-

 .التعاون األكاديمي على المستوى الدولي-

 .سبل تطوير األداء األكاديمي-

 .الجامعة والتحديات المحلية والعالمية-

 .الجامعة ورىانات المستقبل-



. التعليم بالوطن العربي-

اإلعالم والمجتمع : السابعالمحور 

 :كل ما يتعلق باإلعالم وعلى سبيل الذكر

. الحريات اليوم-

. واقع اإلعالم اليوم-

. أمن المعلومة والتشريعات القانونية-

. أزمة اإلعالم-

  اليوممواقع التواصل االجتماعيدور -

. إقتصاديات اإلعالم-

 .الصحافة اإللكترونية-

المجتمع التدريب الرياضي والرياضة و: الثامنالمحور 

 :كل ما يتعلق بالرياضة والتدريب الرياضي وعلى سبيل الذكر

 .رياضة المرأة-

 .قضايا المنشطات واإلدمان-

 .التربية الرياضية-

 .العنف في المالعب-



. علوم الرياضة وخدمة المجتمع--

. الرياضة والتنمية المستدامة-

 .اإلعالم الرياضي-

 .اإلحتراف الرياضي-

 .اإلنجاز الرياضي-

 .اإلبداع الرياضي-

 .الطب الرياضي-

 .الثقافة الرياضية-

 .التمكين في القطاع الرياضي-

المجتمع واإلقتصاد والتنمية المستدامة : التاسعالمحور 

كل ما يتعلق باإلقتصاد وعلوم التسيير والعلوم التجارية وعلى سبيل 
 :الذكر

. المالية-

. التسويق-

. إدارة األعمال-

. اإلقتصاد اإلسالمي-



. سلوك المستهلك-

. التجارة الدولية-

. التنمية المستدامة-

 .ريادة األعمال وتنمية القيادة-

 .المحاسبة والمراجعة-

 .إقتصاد المعرفة-

 .اإلصالح اإلقتصادي-

 .اإلستثمار األجنبي-

 .األمن الغذائي-

 .حوكمة الشركات-

 .التصنيع-

 .الشركات الصغيرة والمتوسطة-

قضايا المرأة المعاصرة : العاشرالمحور 

 :كل ما يتعلق بقضايا المرأة وعلى سبيل الذكر

. المرأة والمؤسسة-

. والقيمالمرأة -



. والعملالمرأة -

. والسياسةالمرأة -

. وتنظيم النسلالمرأة -

.  المنزليالمرأة واإلقتصاد-

. المرأة العربية وإتخاذ القرار والمشاركة السياسية-

 .المرأة والعمل-

العلوم الصحية والطب والمجتمع : الحادي عشرالمحور 

 :كل ما يتعلق بالطب والعلوم الصحية وعلى سبيل الذكر

. الطب العام-

. عالقة المريض بالطبيب-

. المهن في القطاع الصحيأخالقيات -

. القطاع الصحي-

. مرض السرطان اليوم-

. في المجتمعالتمريض مهنة -

. الغذاء والتغذي-

. األعشاب الطبية-



. علوم إضطرابات التواصل-

. العلوم الحياتية-

اإلدارة العامة وإدارة وتسيير الموارد البشرية :  عشرلثانيالمحور ا
والمجتمعات 

كل ما يتعلق باإلدارة العامة وإدارة وتسيير الموارد البشرية وعلى سبيل 
 :الذكر

. تنمية الموارد البشرية بالمؤسسات-

. تنمية الكفاءات المهنية-

 الحق في تولي الوظائف والمناصب القيادية-

. التكوين والتدريب المهني-

. علم النفس العمل والتنظيم-

. سوق المؤسسة-

. اإلختيار والتوجيو المهني-

. سياسة التوظيف واألجور والحوافز-

. تحليل العمل-

. االتجاىات الحديثة في إدارة الموارد البشرية-



تاريخ الشعوب والفلسفة االجتماعية :  عشرالثالثالمحور 

 :كل ما يتعلق بالتاريخ والفلسفة والحضارات وعلى سبيل الذكر

 .حوار الحضارات وإثراء الثقافات-

 .الثقافة العربية والثقافات األخرى-

 .الفلسفة والفكر العربي المعاصر-

. األنتربولوجيا--

. التاريخ القديم والحديث-

. تاريخ الحضارات-

المجتمع وإستخدامات الحاسوب والمعلومات :  عشرالرابعالمحور 

 :كل ما يتعلق بالحاسوب واإلعالم اآللي وعلى سبيل الذكر

. ىندسة الحاسوب-

. البرمجيات-

 .أمن المعلومات-

 .تكنولوجيات المعلومة-

 .المعلوماتية-

 .المنتجات والبرمجيات-



 .الوسائط المتعددة-

 .المعلومات وعلم المكتبات-

. والمجتمعالتكنولوجيا - 

 الجغرافيا والمجتمع: المحور الخامس عشر

 :كل ما يتعلق بالجغرافيا وعلى سبيل الذكر

 .سياسة إعداد التراب-

 .تدبير التراب-

 .إعداد المجال والتراب-

 .تسويق التراب-

 .الخرائط الطبوغرافية- 

 .المجال الريفي والحضري- 

 .المخاطر الطبيعية-

 .الخرائط- 

 .الموارد الترابية-

 .الحكامة الترابية-

. تسيير الموارد الطبيعية-



. التنمية الريفية محاوالت في نقد المفاىيم والمناىج واإلشكاالت-

مناىج البحث في األرياف وقضايا التنمية -

المخططات والبرامج التنموية وأثرىا في المجال والمجتمع -

حكامة تدبير الموارد الترابية في المجاالت الريفية -

اإلقتصاد الفالحي وجدلية اإلكتفاء واإلندماج -

مقابل المجاالت )وواقع تنافسية المجاالت الريفية (الترابية)سؤال العدالة المجالية-
 (الحضرية

التغيرات المناخية، تحديات )التحديات البيئية ومستقبل العيش في المجاالت الريفية-
. (ندرة المياه، تلوث وتدىور التربةـ توسع ظاىرة التصحر

السياحة الريفية األىمية والتحديات -

 اإلسالم والمجتمع: المحور السادس عشر

 :كل ما يتعلق باإلسالم وعلى سبيل الذكر

 مكانة القران الكريم-

 القران والمعرفة-

 .الحوار الديني المنضبط-

 واقع المسلمين في الدول األوروبية-

 إحتياجات المسلمين في أوروبا-



 المسلم المغترب-

 العمل الدعوي-

 الخطاب الديني-

 اإلسالم اليوم-

 .األمن الفكري واإلسالم-

 علم اآلثار والتراث الحضاري والمجتمع: المحور السابع عشر

 :كل ما يتعلق بعلم اآلثار والتراض الحضاري وعلى سبيل الذكر

 .مستجدات البحث األثري في عصور ما قبل التاريخ-

 .نتائج الدراسات الحديثة آلثار الحضارات القديمة-

 .دراسات معاصرة في آثار الحضارة االسالمية

 .واقع وآفاق أعمال الحفظ والترميم لمخلفات التراث الحضاري بالوطن العربي-

 .دور المؤسسة المتحفية في حفظ التراث الوطني وتقديمو للجمهور-

 .توظيف التراث الحضاري في تثبيت قيم الهوية الوطنية واالنتماءات القومية-

 .واقع وآفاق البحث األثري بالوطن العربي والعالم-

. دور أثري العالم العربي في دراسة آثار الوطن العربي-

 



 :الورشات التدريبية
سيقام على ىامش المؤتمر الدولي األول العلوم اإلنسانية واالجتماعية قضايا معاصرة 

: ورشتين

. منهجية البحث والنشر العلمي في العلوم االجتماعية: الورشة األولى

التدريب وتصميم البرامج التدريبية : الورشة الثانية

 يورو يدفع يوم التسجيل في المؤتمر 50حقوق كل ورشة حدد بمبلغ -

 .في الفترة المسائيةتقام الورشات في اليوم األخير من المؤتمر -

شروط المشاركة 
تدعو الهيئة المنظمة للمؤتمر الدولي كافة الباحثين واألكاديميين واألساتذة 

والمختصين والمهتمين بإرسال مداخالتهم ذات العالقة بأحد محاور المؤتمر أين يقدم 
الباحث مداخلة كاملة تتضمن إسم الباحث الكامل، الجامعة والبلد وعنوان 

. (البريد اإللكتروني ضروري للتواصل مع الباحث)اإلتصال

 شروط النشر
  صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال 14أن يكون المقال في حدود  -

 .والصور إضافة لملخص موجز يحتوي عنوان الدراسة وأسماء المشاركين والجامعة باإلنجليزية
 أن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما يتعلق  -

 .بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس وإحترام األمانة العلمية في تهميش المراجع والمصادر



تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة  -
اإلنجليزية، كما تتضمن اسم الباحث ورتبتو العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس 

حيث ال يزيد عدد )والبريد االلكتروني وملخصين، في حدود مائتي كلمة للملخصين مجتمعين،
 للملخص العربي و simplified Arabic 12 أسطر بخط 10أسطر الملخص الواحد عن 

12  Times New Romanأحدىما بلغة المقال والثاني ( للملخص باللغة االنجليزية ،
 .باللغة االنجليزية على أن يكون أحد الملخصين باللغة العربية

 بمسافة 12 مقاسو  simplified Arabicتكتب المادة العلمية العربية بخط نوع  -
 .14، أما عنوان المقال يكون مقاسو  Gras بين األسطر، بالنسبة للعناوين تكون 1.00

 1.25، أسفل الورقة 1.5 ، رأس الورقة 3 وأيسر 2 وأيمن 2 وأسفل 2ىوامش الصفحة أعلى  -
  (.X 23.5 16)حجم الورقة مخصص

 .يجب أن يكون المقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبعية قدر اإلمكان -
بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة، واإلجراءات  -

المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة  وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية وعرض 
 .النتائج ومناقشتها

المراجع داخل ، ويشار إلى .(APA)تتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة األمريكية لعلم النفس -
المتن بذكر االسم الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين، أو ذكر اإلسم الكامل 

 .للمؤلف، السنة بين قوسين
يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها ىجائيا وفق نظام الرابطة األمريكية لعلم  -

، دار النشر، مكان النشر، البلد، (الطبعة إن وجدت)، عنوان الكتاب؟، ط (السنة)النفس، المؤلف
، مصدر (العدد)، ع(المجلد)، عنوان المقال، المجلة، م(السنة)للمؤلف: أما المقال

 .، مكان النشر، البلد(الجامعة أو المخبر مثال)المجلة
 .المقاالت المقبولة ال تعبر إال على رأي أصحابها -
يحق لهيئة المؤتمر إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون  -

 .المساس بالموضوع

 :قوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد اإللكترونيي
dr.bahri@democraticac.de 



 معلومات التواصل واالتصال
 .2020 أوت 15آخر أجل إلرسال المداخالت كاملة حدد يوم 

 dr.bahri@democraticac.de :البريد اإللكتروني

dr.bahri@democraticac.de 

: مواعيد مهمة
. إلرسال المداخالت آخر أجل 2020 أوت 15

 . المداخالت في حدود شهر من تاريخ اإلرساليتم الرد على

 مزايا المشاركة
. يتم منح دعوة لكل باحث تمت قبول مداخلتو ويرغب في حضور فعاليات المؤتمر-

-يتم منح المشاركين شهادة مشاركة صادرة من المركز الديمقراطي العربي ألمانيا-
، إضافة لنسخة إلكترونية من كتاب أو مجلة برلين وىي شهادة موثقة من ألمانيا

 .المؤتمر ترسل لو عبر بريده اإللكتروني

تنشر أبحاث المؤتمر المميزة في مجلة العلوم االجتماعية وىي دورية دولية علمية -
. برلين-محكمة صادرة عن المركز بألمانيا

 .تنشر باقي األبحاث في كتاب جماعي محكم يضم أعمال المؤتمر-
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 :رسوم وحقوق المشاركة
يقع على الباحث المشارك التكفل بمصاريف تنقلو وإقامتو مع إمكانية أن تتكفل -

 .الجهة المستقبلة فقط بعملية الحجز الفندقي لمن يطلبها
 يورو، 150يقع على الباحث المشارك بمداخلة أيضا تسديد لزوم مالية في حدود -

تتضمن تكلفة توفير حجز في قاعة انعقاد المؤتمر؛ إضافة إلى منحو نسخة ورقية 
 .إلكترونية من المجلة أو كتاب وقائع أعمال المؤتمر إضافة إلى شهادة تثبت مشاركتو

فقط للمشاركين الراغبين في الحصول على ” اختياري ”  يورو 50يضاف مبلغ -
جدول – نسخ من كتاب المؤتمر ورقي – حقيبة جلدية )حقيبة المؤتمر متضمنو 
 ( قرطاسية المؤتمر– أعمال المؤتمر مطبوع 

يقع على الباحثين الراغبين في المشاركة في الورشات التدريبية تسديد لزوم مالية في -
 يورو تسدد خالل اليوم األول من التسجيل في المؤتمر 50حدود 

يتكفل الباحث بإجراءات طلب الفيزا إلى ألمانيا مع سعي الجهة المستقبلة في توفير -
دعوة رسمية للباحث لكي يدرجها في ملف طلب الفيزا، مع التأكيد أن قرار منح الفيزا 

 .من صالحيات وإختصاص السلطات األلمانية
 :برلين– ألمانيا  – تحويل رسوم الدبلومة حصريا على حساب المركز -

 Democratic German Center e.V 
IBAN: DE90 1005 0000 0190 4576 43 

SWIFT(BIC): BELADEBEXXX 
Berliner Sparkasse 

 المركز الديمقراطي العربي 
Germany: Berlin 10315 Gensinger Str: 112 

030- 54884375 
030- 91499898 
030- 86450098 


