األولُلرصُدُاحلالةُالعلميةُُيفُال يُد ُولُُالعربية ُ
ُ
لُ
املؤمترُُالدو يُ

ُ
ُ
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ُ
كلمةُاألمنيُالعام ُ
السادة العلماء األفاضل  ،واخلرباء ،والباحثني األكارم
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ِّ
ب
يُسعدان ابلنيابة عن ُرؤساء مؤمترات احملفل وجلانه املتعددة أن نُرح َ
ِّ
ٍ
النخبة الراقية من املشاركني يف فعاليات
أحره هبذه
أمجل
ترحيب و َّ
َ
احملفل العلمي الدويل الثاين يف نسخته الثانية  ،الذي سيُعقد يف
مدينة إسطنبول العريقة برتكيا  ،يف الفرتة من  29-25أبريل
2018م  ،املوافق  13-9شعبان 1439هـ .

ومبدعني  ،ها هي منصتكم  ،منصة " أريد" تبادر وتطلق
حىت نكون ُمشاركني و ُمنتجني ُ ،مبادرين ُ
النسخة الثانية من احملفل العلمي الدويل  ،يف الذكرى السنوية إلنشاء منصة " أريد "  ،واالحتفاء بيوم
الباحث العريب.
وقد استقطبت مؤمترات احملفل العلمي الدويل كعادته يف العام السابق  ،خنب ًة من العلماء ،واملفكرين،
واخلرباء ،والباحثني ،واملثقفني ،من خمتلف الدول العربية وعلى اختالف؛ ليتولوا على امتداد جلسات
حماور أساسية تتعلق ابالجتاهات احلديثة يف كافَّة العلوم و التخصصات  :االنسانية
املؤمترات ،مناقشةَ َ
واالجتماعية ،والتطبيقية  ،والصحية  ،واهلندسية  ،والتنموية  ،يتبادلون اخلربات ،ويقيمون عالقات حبثية
متبادلة املنفعة.
النهج العلمي  ،لتخلُص بعد ذلك إىل
وستُعىن املؤمترات مبعاجلة هذه املواضيع مبوضوعية ورصانة ،معتمدة َ
ِّ
مصلحة أوطاننا ِّ
صوغ الرؤى ،ورسم اخليارات ،واقرتاح احللول اهلادفة إىل ِّ
وخري شعوهبا.
حتقيق
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كما يسعى احملفل العلمي الدويل إىل إقامة العديد من الدورات وورش العمل  ،وبذلك جيمع العديد من
األنشطة العلمية يف مكان واحد  ،مما يتيح للمشارك االستفادة منها يف وقت واحد  ،وبتكلفة أقل.
وستُنشر بعض البحوث املقدمة يف كتاب إجراءات مفهرس  ISIو  ، Scopusويُنشر بعضها اآلخر
يف جملة أريد الدولية للبحوث العلمية متعددة التخصصات.
ويف اخلتام ال يسعنا إال أن نتقدم بوافر الشكر جلميع املتحدثني الرئيسيني  ،والباحثني املشاركني  ،ورؤساء
اجللسات على مش اركاهتم القيمة  ،والشكر موصول ألعضاء اللجان  :التحضريية  ،والتنظيمية  ،والعلمية
 ،و اإلعالمية على جهودهم املتواصلة ،وحرصهم على إجناح احملفل العلمي وفعالياته .
كما نقدم عظيم الشكر ألعضاء منصة " أريد " على دعمهم  ،ونزجي ابلغ تقديران وامتناننا للجامعات
واملؤسسات املنظمة على تشجيعها ودعمها الكامل  ،وال يفوتنا أن نعرب عن شكران اجلم  ،وتقديران األمت
لرعاة هذا احملفل العلمي ،على مساندهتم هلذا امللتقى العلمي .
أوقاات ماتعة تقضوهنا يف مدينة إسطنبول برتكيا  ،بلد احلضارات وملتقى الثقافات  .وفقكم هللا وسدد على
طريق اخلري خطاكم .

ُ
3

ُ
مقدمةُ
ِّ
ِّ
املنصة
خاص أبعضاء
ُّ
احملفلُالعلمي
تُعلن منصة "أريد" عن إطالقها برانمج "
لمي ٌّ
ُالدول"  ،وهو ِّوعاءٌ ع ٌّ
ّ
ٍ
وثقافية  ،وفكر ٍية  ،وتو ٍ
ٍ
وفعاليات ٍ
 ،يستوعب ما ميكنهم القيام به من ٍ
اصلية ُ ،حت ِّق ُق الفائد َة
علمية ،
أنشطة
ُ
ٍ
ِّ
ِّ
ورسالة  ،ورؤية .
اللجنة التحضري ِّية هلذا احملفل من قي ٍم ،
للمنصة وأعضائها يف ضوء ما أقره أعضاءُ
ويُقام مرتني يف العام  ،وسينطلق اثينُ إصدا ٍر هلذا احملفل يف  25أبريل  – 2018مدينة أسطنبول – تركيا
ملدة ٍ 5
ليال  6/أايم يف الذكرى السنوية الثانية لتأسيس منصة "أُريد" كما هو موضح يف اجلدول أدانه :
الفعالية ُ

اليوم ُ
 26-25أبريل

املؤمترات العلمية

 28-27أبريل

الدورات التدريبية

 29أبريل

الرحلة السياحية
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الدولُ
لميُ ُّ
هويُةُُاملـُحُفُلُُالعُ ُّ
الرؤيةُ:
ِّ
َحم ِّ
العلماء واخلرب ِّاء والباحثني  ،وتبادل األفكار  ،وتعز ِّيز التو ِّ
اصل بينهم .
لمي جلمع
فل ع ٌّ
ٌ
الرسالةُ:
ُّ
املعرفة و ِّ
ِّ
ِّ
هنضة ِّ
ائد يف ِّ
ِّ
العلمية للناطقني
ابلطاقات
العلوم
احملفل
العلمي الر َ
َّ
َ
نسعى من خالل أنشطتنا لنكو َن َ
ابلعربية .
األهدافُ:
ِّ
ِّ
هتدف إىل ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اإلنسان
تنمية
حيقق التنميةَ الشامل َة اليت
ُ
تطوير العلوم واملعارف اإلنسانية املختلفة مبا ُ
أوال ُ :
ِّ
ورخائه .
ِّ
ٍ
اثنيا  :إقامةُ بر ِّ ٍ
ٍ ٍ
ٍ
للمشاركني ؛ من
ً
أكرب قَدر من الفائدة ُ
َ
امج علمية متعددة يف مكان وزمان ُموحدين  ،تتيح َ
ِّ
إسهاماهتم العلمية  ،واستثمار مشار ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ومساعدهتم على ِّ
كة ِّ
خالل ِّ
كبار
توثيق
جتاوز ُمع ِّوقات املكان والزمان ُ ،
ُ
تقدمي برامج ٍ
اخلرب ِّاء يف ِّ
علمية تطوير ٍية .
َ
ِّ
ِّ
رص املشار ِّ
املتعددة للباحثني من ُخم ِّ
اثلثًا  :تيسريُ فُ ِّ
وتذليل العقبات
تلف أحناء العامل ،
اجلاد ِّة و
كة
العلمية َّ
ُ
ملساعدة املشاركني من املناطق املنكوبة .
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ِّ
ِّ
بعملية النَّ ِّ
وتيسري سبلها ،وتشجيع الباحثني على تطوير قدراهتم و تقدمي
العلمي ،
شر
االهتمام
ابعا :
ِّ
ُ
رً
أفضل إنتاجهم العلمي ،يف ضوء ما نلتزم به من معايري َّ
وم َو َّحدة .
شفافة ُ
شجع على ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
حبثية م ٍ
خامسا  :توفري بيئةٍ ٍ
ِّ
عقد
لتالقح
ناسبة
ِّ
ُ
األفكار اإلبداعية  ،واحتاد الطاقات العلمية  ،تُ ُ
ُ
ً
ِّ
ٍ
املؤسسات ِّ
اتفاقيات ِّع ٍ
ِّ
ِّ
الصعيد الدويل .
بتطوير
املعنية
لمية بني األفر ٍاد و
البحث العلمي على َّ
لتحقيق ٍ
ٍ
فائدة م ٍ
ِّ
ِّ
تبادلة
بتكاليف معقولة للباحثني من ُخمتلف أحناء العامل ؛
خدمات ُمتقدم ٍة
ُ
ً
سادسا :توفريُ
ِّ
ِّ
ِّ
امج
،
ُ
تتجسد يف إثراء التجربة الرتكية واإلفادة منها كذلك يف ضوء ُمجلة األنشطة اليت تشتمل عليها بر ُ
احملفل .
ِّ
ِّ
يع علميةٌ مشرتكةٌ متنوعةُ
يثمر عنه مشار ُ
العمل على توثيق العالقات بني األفراد واملؤسسات  ،مبا ُ
سابعا ُ :
اجملتمع اإلنساين .
تقدم
ِّ
دعم لالبتكار واملخرتعات اجلديدة  ،مبا حيقق َ
اجملاالت  ،ومتعددةُ الفوائد  ،و ٌ

فلسفةُالشعارُ
ٍ
ٍ
ِّ
ٍ
املشروع
ومعان دقيقةُ .جتَ ِّس ُد
عميقة
دالالت
عار الذي اختارتهُ منصة "أريد" حملفلها على
َ
يَنضوي الش ُ
ِّ
العريب الدَّويل  ،الذي يـُ َعِّرب عن َج ِّ
مصدر
وهر
العلمي َّ
َّ
املبادئ اليت تتبنَّاها منصة" أُريد " ،شكلهُ يوحي أبنهُ
ٌ
ِّ
تنوع ختصصاهتم  ،وعلى
ينضب
للطاقة البشر ِّية املستقبلية  ،يرعى الباحثني  ،وحيتويهم على ِّ
حقيقي ال ُ
ٌّ
اختالف مراتبهم العلمية  ،من ِّ ِّ
ِّ
مجيع أحناء الكرةِّ األرضية ،وتبقى اللغةُ العربيةُ اليت ينطقون هبا هي صاحبةُ
ِّ
املتد ِّرج هو لو ُن ِّ
ِّ
ِّ
التعبري عن
ترسم بريشتها أحلى
قصص احلضارة والعلوم والفنون  .لونهُ األزر ُق َ ُ
اجلاللة ُ ،
الس ِّ
ِّ
ِّ
احمليطات الثقةَ والقوَة ورابطةَ اجلأش  ،وأيخ ُذ من ِّ
صفات
الذات  :أيخذ من
ماء َّ
لون َّ
الس َ
الم والصفاءَ
الالهنائي .
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األولُلرصُدُاحلالةُالعلميةُُيفُال يُد ُولُُالعربية ُ
ُ
لُ
املؤمترُُالدو يُ
مقدمةُاملؤمتر ُ
إن املعرفة العلمية بشكل عام تستند على اتساق اجلانب النظري والتطبيقي ،فكلٌّ ي ِّ
َّ
ستند
كمل اآلخر ،ويَ ُ
ُ
إليه ويثريهِّ ،
ناسب لتقليل مشكالت اإلنسان ،ود ِّ
توفري رصي ٍد ُم ٍ
ابجتاه ِّ
فعه إىل الن ِّ
مو والتطور واحلرية .
َ
ُ
ِّ
وحم َوُر هذا املنحى هو اإلنسا ُن على َم ِّر العُصور ،وما
وحلقة املعرفة تسري كش ًفا ألسرار اجملهول وحتدايته ،ح
ِّ
عرب قرون طويلة ،سواء أكانت عشوائيةً ،أم منتظمةً (علمية
اكم ُجهد اإلنسانية َ
هذه املعرفةُ إال تر ُ
السيطرةِّ على الظواهر؛ وهلذا الغرض ينظم
 ،)Scientificأمالً يف الوصول إىلَّ :
الرصد وال َفهم والتنبؤ و َّ
ِّ
احملفل العلمي الدويل هذا املؤمتر غري مسبو ٍق يف الد ِّ
الناطقة ابلعربية.
ول
َ َ ُ
ُ
أهدافُاملؤمترُ :
الدقيق ابحلالة العلمية للدول واألقاليم الناطقة ابللغة العربية.
يف
-1التعر ُ
ُ
ٍ
يع لالرتقاء ابلصروح العلمية يف الدول واألقاليم الناطقة ابللغة العربية.
وضع اسرتاتيجيات ومشار َ
ُ -2
تشخيص الظواهرِّ العلمية (اإلجيابية والسلبية) يف هذه الدول.
-3
ُ
رموزا ،واالبتعاد عن القدوات السلبية.
-4تعزيزُ الرتبية ابلقدوة بصورهتا اإلجيابية ؛ لبناء جيل يتخذ من العلماء ً
-5بناءُ ٍ
مقياس مع ٍ
ياري لتصنيف الدول واألقاليم الناطقة ابللغة العربية فيما يتعلق ابحلالة العلمية.
ُ
ُ
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حماورُاملؤمترُ ُ
-1دراسات إحصائية للواقع العلمي يف الدول العربية (جرد للمؤسسات العلمية واألكادميية والشخصيات
واإلصدارات واالجنازات العلمية).
-2الظواهر والتجارب العلمية املعاصرة احمللية والدولية (جبانبيها اإلجيايب والسليب).
-3املشاريع االستثمارية والتطويرية لالرتقاء ابلواقع العلمي.
-4بناء إعالم متخصص ابحلالة العلمية يسهم مبعاجلة الواقع العلمي هلذه الدول واالرتقاء به.
-5التشريعات واملواثيق القانونية واملهنية حلماية الثروات العلمية (البشرية واملادية) .
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ضوابطُاملشاركةُيفُامل ُؤمترُ ُ
= أال تكون الورقةُ البحثيةُ قُ ِّدمت يف مؤمتر  ،أو ندوة علمية سابقة  ،أو نُشرت يف جملة علمية .
= مراعاة سالمة اللغة ،ومعايري املنهج العلمي ،مع احلرص على الفكرة اإلبداعية ضمن حماور املؤمتر
املطروحة أعاله ،تشتمل الصفحة األوىل من البحث  ،أو ورقة العمل على اسم املؤمتر  ،واجلهة املنظمة له
 ،والعنوان كامال  ،واسم الباحث  ،والدرجة العلمية  ،والربيد اإلليكرتوين بدقة  ،ورقم اهلاتف .
مخسا وعشرين صفحة  ،حجم  ، A4شاملة املراجع  ،واملالحق.
= يفضل أال تتجاوز املادةُ العلمية املقدمة ً
= حجم اخلط  16من نوع Times new roman
= وضع اهلوامش والتعليقات يف هناية كل صفحة  ،واملراجع  ،والفهارس  ،واملالحق يف هناية البحث  ،أو
ورقة العمل.
ملخص ابللغة االجنليزية  ،ويُرفق ابملادة العلمية املكتوبة ابللغة
= يُرفق ابملادة العلمية املكتوبة ابللغة العربية
ٌ
ص يف حدود صفحة واحدة  ،أو ( 150كلمة ) ،
ص ابللغة العربية  ،ويكون َّ
االجنليزية ُ ،م َّ
لخ ٌ
امللخ ُ
ص للسرية الذاتية للباحث يف حدود صفحة واحدة .
وم َّ
لخ ٌ
ُ
= يفضل أن يُرسل املشارك عرض املشاركة بطريق البور بوينت  ،وأال تتجاوز مدة تقدمي الباحث من -15
20دقيقة .
= سيتم تزويد املشارك بقالب بور بوينت لعرض حمتوى مشاركته ،ويضم كذلك جمموعة من النصائح
والتوجيهات لتقدمي عرض انجح ،مقدمة من طرف إدارة احملفل.
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تواريخُمهمةُ
=آخر أجل لتقدمي امللخصات  31مارس 2018م.
=آخر أجل لإلعالن عن امللخصات املقبولة  10أبريل2018م.
يوما من فعاليات املؤمتر .
نظرا لطبيعة الربانمج فيمكن ارسال البحوث كاملة بعد ستني ً
= ً
=آخر أجل لتسديد الرسوم  10مارس  2018م  ،و تضاف  100دوالر عند تسديد الرسوم بعد هذا
التاريخ.
=موعد احملفل  29- 25 :أبريل 2018م.

الدوراتُالتدريبيةُوورشُالعملُ ُ
 أصبحت احلياةُ سريعةً يف رمتها ،ومتطورة يف ُمتطلباهتا  ،وأصبحت التكنولوجيا تسود احلياة ،وملاجهة التطور السريع ،
تعد خرب ُ
ات األمس تفيد يف جماالت اليوم  ،وحىت نكون قادرين على ُمو َ
ِّ
وجن ِّدد من خرباتِّنا؛ َّ
ات
ألن العاملَ اآلن ال
أنفسنا ،ومهاراتِّنا ُ ،
ُ
يعرتف إال ابل ُقدر َ
علينا أن نُطور َ
ِّ
ات التدريبيةُ واحد ًة من ِّ
أهم ُسبل التطوير والتعليم
املـُتميزة  ،والكفاءات العالية  ،لذا كانت الدَّور ُ
العديد من اخلدمات ،واملهارات ،واألساليب احلديثة يف التعلم والتطوير
الذايت  ،اليت تـُ َوفِّر لنا
َ
الذايت .

 وهذا ما اضطلعت به منصةُ "أريد" ،فسعت إىل أن تكو َن مؤمترا ُهتا مقرونةً ِّابلوَرش  ،والدَّورات
أن التدريب جزء أساسي يف منظومة ِّ
ِّ
اإلنسان ِّ
إمياان منها من َّ
املنتج
بناء
املسلم ِّ
التدريبية اهلادفة ً ،
ٌّ
َ ٌُ
ِّ
كل ميدان ،و ِّ
طاقات األمة يف ِّ
كل فيما حيسن ،لتكتمل منظومةُ التوازن،،
تستنفر
املـؤثر  ،والبد أن
َ
النجاح ُحمقَّقا يف ِّ
تقتصر على املتعلم فقط ،
كل اجملاالت  ،وأن أمهي َة الدَّورات التدريبية ال
ويكون
ُ
ُ
اجملتمع ِّ
ٍ
بشكل عام  .ومن هنا جاءت الدورات التدريبية و ورش
كله
سيعود على
أثرها
ِّ
و َّ
ُ
لكن َ
العمل املصاحبة للمؤمتر العلمي؛ لتسهم يف تنمية مهارات الباحث ،وتسليحه ِّ
أبهم املفاهيم اليت
10

تـؤِّهله لالر ِّ
ِّ
ِّ
تقاء ابحلركة العلمية للناطقني ابلعربية ،مما سيُ ِّ
ؤسسته العلمية اليت
وم
َُ
دور جامعتهُ ،
عزز َ
يعمل هبا.
ُ

 دورة االخرتاع واالبتكار وامللكية الفكرية. دورة يف االجتاهات احلديثة يف مفاهيم البحث العلمي ،والنشر يف اجملالت العلمية احملكمة . دورة صناعة اهلوية العلمية للعلماء واخلرباء والباحثني . تطوير املهارات الذاتية للباحث – حماضرة علميةالفعال – ورشة عمل
 مهارات العرض والتقدمي َّ أساليب اكتشاف املوهوبني ورعايتهم -ورشة عمل استخدام التكنولوجيا يف احملاضرات  -حماضرة علمية إدارة املشاريع البحثية واإلشراف عليها  -ورشة عمل براءات االخرتاع وأمهيتها يف البحث العلمي  -حماضرة علمية -بناء الفرق البحثية لغرض نشر البحوث متعددة التخصصات.

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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ُ
ولُ–ُمدينةُإسطنبول
العلميُالدُ ُّ
مكانُاستضافةُاحملفلُ ُّ

ُ
تقع مدينة إ سطنبول على ضفاف مضيق البوسفور الذي يربط حبر مرمة ابلبحر األسود ويفصل أوراب عن
أسيا ،مما جعل مدينة اسطنبول املدينة الوحيدة ابلعامل اليت تقع يف اورواب واسيا ,تـُ َعد مدينة إسطنبول أو
القسطنطينية سابقا من أقدم مدن العامل ،والزالت حتافظ على طابعها التارخيي والثقايف الذي امتزج ابلتوسع
احلديث يف املعمار واخلدمات واملرافق واملنتجعات والفنادق ووسائط النقل احلديثة ،مما أضفى على املدينة
طابعا خاصا ،جعلها قبلة للسياحة يف العامل ،واملوقع اجلغرايف الذي تتميز به مدينة إسطنبول وإرثها التارخيي
ً
،جعلها مركز اهتمام العامل ،مما جذب إليها املستثمرين ،حيث انتشرت املناطق الصناعية اليت تنتج كل املواد
كزا جتاراي عامليا ،وساعد على
االستهالكية ،واملعدات الصناعية مبواصفات املانية وامريكية ،مما جعلها مر ً
ذلك انتشار املراكز التجارية احلديثة ،وموانئ التصدير ،وشبكات النقل العمالقة ،واملنافذ التجارية ،ومتركز
املدينة يف قلب العامل.
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رسومُاالشرتاكُابحلضورُالفعلي ُ
الفئة

الرسوم

مالحظة

مشاركة حبثية او مشاركة ابحلضور

 580دوالر

ال تشمل اإلقامة الفندقية.

مشاركة حبثية او مشاركة ابحلضور  464دوالر
خبصم  %20للفئات التالية :

ال تشمل اإلقامة الفندقية.

أعضاء اللجنة التأسيسة.
اعضاء احملفل العلمي الدويل األول
– بطاقة عضوية بالستيكية.
أعضاء منصة أريد ملن حصل على
ثالثة أومسة فأكثر.
تشمل رسوم اإلقامة الفندقية ،
واالستقبال يف املطار عند تسديد
الرسوم قبل يوم 2018/03/25

مجيع الدورات وورش العمل  780دوالر
واحملاضرات العلمية املدفوعة.

يتم إصدار شهادة مستقلة لكل دورة
 ،أو ورشة عمل يتم االلتحاق هبا.
تذكرة الدورات تؤهل املشارك للدخول
إىل ِّ
أي دورة  ،أو ورشة عمل.
املشاركة ابحملفل كامال (املؤمترات  1350 +دوالر
الدورات التدريبية  +ورش العمل +
الرحلة العلمية)

تشمل اإلقامة الفندقية  ،واالستقبال
يف املطار عند أتكيد التسجيل ،
وتسديد الرسوم قبل يوم
2018/03/25

الطلبة من داخل تركيا (تشمل رسوم  1150لرية تركية
احلضور والنشر)

ال يشمل السكن .

املشاركة ابحملفل كامال (املؤمترات  2200 +لرية تركية
النشر  +الدورات التدريبية  +الرحلة
العلمية)

ال يشمل السكن .
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رسومُاالشرتاكُعربُاإلنرتنت ُ
ُ
ُ500دوالر

ُ200دوالر

املشاركة عرب اإلنرتنت.

املشاركة عرب اإلنرتنت.

شهادة حضور  ،أو مشاركة حبثية –  ،تشحن إىل
عنوان اإلقامة احلايل.

شهادة حضور  ،أو مشاركة حبثية  – -تشحن إىل عنوان اإلقامة
احلايل.

شهادة رئيس جلسة (ملن يتم اختياره لريأس جلسة
عرب اإلنرتنت).

شهادة رئيس جلسة (ملن يتم اختياره لريأس جلسة عرب اإلنرتنت)

شهادة جلنة علمية (ملن يتم اختياره ضمن اللجنة
العلمية للمؤمتر)
نشر البحث يف جملة علمية حمكمة ذات رقم دويل.
ختصيص  50مقعد هلذه الفئة ملن سجل  ،وأكد
حضوره عرب تسديد الرسوم قبل يوم
 2018/3/25حملدودية سعة القاعة االلكرتونية.

شهادة جلنة علمية (ملن يتم اختياره ضمن اللجنة العلمية للمؤمتر).
نشر البحث يف جملة علمية حمكمة ذات رقم دويل.
حقيبة احملفل وتضم  :درع منصة أريد – امليدالية
(الذهبية/الفضية/الربونزية) للبحث املتميز – كتاب امللخصات
املطبوع – املواد العلمية للدورات  ،ومشاركات املؤمترات -
تسجيال مرئيا الهم الدورات وورش العمل عرب اكادميية أبصر
للتعلم االلكرتوين ابللغة العربية.
وسام "داعم" مع شهادة بذلك  ،والوسام بشكل مادي ملموس.
شهادة "منظم مؤمتر" لدعمه يف تنظيم احملفل العلمي الدويل.
ختصيص  30مقعد هلذه الفئة ملن سجل ،وأكد حضوره عرب
تسديد الرسوم قبل يوم  2018/03/25حملدودية سعة القاعة
االلكرتونية.

ُ
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اُدعمُامل ُؤمتر ُ
الد ِّ
دعم مؤمترات احملفل العلمي يف نسخته الثانية مببلغ  100دوالر  ،وسيحصل َّ
اع ُم على امليزات اآلتية :
ميكن ُ
"منظم مؤمتر" مع خطاب شكر من األمانة العامة للمحفل العلمي الدويل.
 شهادة ُ إمكانية االلتحاق ابملؤمتر عرب اإلنرتنت  ،واحلصول على شهادة مستقلة عند حتقيق تواجد بنسبة  %80يفجلسات املؤمتر اإللكرتونية ألول  200شخص فقط حملدودية سعة القاعة االلكرتونية.
 -شارة "داعم" على الصفحة الشخصية للعضو يف منصة " أُريد "مع خطاب يؤكد ذلك.

ُ
العلميُ ُ
سكراتريةُاحملفلُ ّ

للتواصل مع سكراترية احملفل العلمي الدويل عرب التفاصيل أدانه
Almahfal.org | info@almahfal.org
)00601121039282 (whatsapp,Viper, IMO
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