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 ة ملنصة اريد العام األمانةكلمة 

 األكارم  والخبراء، والباحثين األفاضل،السادة العلماء 

 سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ال

ه بهذه   َب أجمَل ترحيٍب وأحرَّ ِّ
رح 

ُ
ُيسعدنا بالنيابة عن ُرؤساء مؤتمرات املحفل ولجانه املتعددة أن ن

نسخته   في  الدولي  العلمي  املحفل  فعاليات  في  املشاركين  من  الراقية  الذي    عشر،  الثانية النخبةِّ 

  ذو القعدة   13-09افق  املو   ،2023حزيران    2مايو ولغاية    29في الفترة    ،دار النجاحسُيعقد في جامعة  

 هـ.1444

نكون ُمشاركين  و  هي    وُمبدعين،ُمبادرين    وُمنتجين،حتى  طلق    منصتكم،ها 
ُ
وت تبادر  ريد" 

ُ
"أ منصة 

 . دار النجاح اندونيسياعشر من املحفل العلمي  الدولي  برعاية وتنظيم جامعة   الثانيةالنسخة 

بنسخه   الدولي   العلمي   رين،   السابقة،وقد استقطبت مؤتمرات املحفل 
 
العلماء، واملفك  من 

ً
نخبة

امتداد   على  وا 
 
ليتول اختالف؛  وعلى  ة  العربي  الدول  مختلف  من  فين،  واملثق  والباحثين،  والخبراء، 

العلوم   ة 
َّ
كاف في  الحديثة  باالتجاهات  ق 

 
تتعل ة  أساسي  محاوَر   

َ
مناقشة املؤتمرات،  جلسات 

يتبادلون   والتنموية،  والهندسية،  والصحية،  ،والتطبيقيةاالنسانية واالجتماعية،    والتخصصات:

 . الخبرات، ويقيمون عالقات بحثية متبادلة املنفعة

النهَج   ة ورصانة، معتمدة  بموضوعي  املواضيع  بمعالجة هذه  املؤتمرات  ،وسُتعنى  ص   العلمي 
ُ
لتخل

أ إلى تحقيقِّ مصلحةِّ  الهادفة  إلى صوغ الرؤى، ورسم الخيارات، واقتراح الحلول  وطاننا  بعد ذلك 

 وخيرِّ شعوبها. 

وبذلك يجمع العديد    العمل،كما يسعى املحفل العلمي  الدولي  إلى إقامة العديد من الدورات وورش  

 أقل. وبتكلفة    واحد،مما يتيح للمشارك االستفادة منها في وقت    واحد،من األنشطة العلمية في مكان  
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، وُينشر بعضها اآلخر في    Scopusو    ISIوسُتنشر بعض البحوث املقدمة في كتاب إجراءات مفهرس  

 مجلة أريد الدولية للبحوث العلمية متعدة التخصصات .

  املشاركين، والباحثين    الرئيسيين،وفي الختام ال يسعنا إال أن نتقدم بوافر الشكر لجميع املتحدثين  

مشاركاته على  الجلسات  ألعضاء    القيمة،م  ورؤساء  موصول    التحضيرية،   اللجان: والشكر 

والتنظيمية ، والعلمية ، و اإلعالمية على جهودهم املتواصلة، وحرصهم على إنجاح املحفل العلمي   

 وفعالياته. 

 
ُ
ونزجي بالغ تقديرنا وامتناننا للجامعات    دعمهم،ريد " على  كما نقدم عظيم الشكر ألعضاء منصة " أ

،وال يفوتنا أن نعرب عن شكرنا    الكامل،مة على تشجيعها ودعمها  واملؤسسات املنظ وتقديرنا    الجم 

، على مساندتهم لهذا امللتقى  . األتم  لرعاة هذا املحفل العلمي   العلمي 

 ا.د.محمد حسن درجات 

 األمين العام للمحفل العلمي الدولي الثاني عشر 

 رئيس جامعة دار النجاح /جاكرتا/ إندونيسيا 
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 مقدمة 

 

علن  
ُ
لميٌّ خاصٌّ بأعضاء  ، وهو وِّ   ""املحفل العلمي  الدولي    عن إطالقها برنامج  "أريد"منصة  ت عاٌء عِّ

علميٍة ، وثقافيٍة ، وفكريٍة ، وتواصليٍة    ة وفعالياٍت يستوعُب ما يمكنهم القيام به من أنشٍط ،    املنصةِّ 

 ِّ
حق 

ُ
 ، ت

َ
ه أعضاءُ   للمنصةِّ   ُق الفائدة   لهذا املحفل  من قيٍم   التحضيريةِّ   اللجنةِّ   وأعضائها في ضوء ما أقر 

 ، ورؤية .  ، ورسالٍة 
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 ُهِوي  
ُ
 امل ة

 
 ح  ـ

 
  الدولي ِ  لمي ِ العِ   ِل ف

 الرؤية :

 بينهم . وتعزيزِّ التواصلِّ وتبادل األفكار ، العلماءِّ والخبراءِّ والباحثين ،  جمع للميٌّ عِّ  حفٌل مَ 

 ِّ
 :  سالةالر 

  العلميةِّ   في نهضةِّ املعرفةِّ والعلومِّ بالطاقاتِّ   الرائَد   العلميَّ   املحفَل   أنشطتنا لنكوَن   ى من خاللِّ نسعَ 

 .  للناطقين بالعربية

 : األهداف 

 
ً
 بما يحقُق التنمي  املختلفةِّ   اإلنسانيةِّ   واملعارفِّ   العلومِّ   : تطويُر   أوال

َ
 الشامل   ة

َ
   ة

ُ
  إلى تنميةِّ   التي تهدف

 .  اإلنسانِّ ورخائهِّ 

 برامَج 
ُ
دينفي مكاٍن وزماٍن ُمو   لميٍة متعددةٍ عِّ   ثانًيا : إقامة    ، تتيح أكبَر   ح 

َ
 شاركين للمُ   دٍر من الفائدةِّ ق

ِّ ع  مُ   تجاوزِّ   ؛ من خاللِّ 
هم العلمية ، واستثماُر  ، ومُ   والزمانِّ  قات املكانِّ و  ساعدتهم على توثيقِّ إسهاماتِّ

 علميٍة تطويريٍة .  يمِّ برامَج مشاركةِّ كبارِّ الخبراءِّ في تقد

ا : تيسيُر 
ً
   ثالث

ُ
  أنحاء العالم ، وتذليُل   ختلفِّ للباحثين من مُ   واملتعددةِّ  ةِّ الجادَّ   العلميةِّ  رصِّ املشاركةِّ ف

 العقبات ملساعدة املشاركين من املناطق املنكوبة . 

: االهتمامُ     رابًعا 
َّ
الن ِّ بعمليةِّ 

العلمي  و    ، وتيسيرِّ   شرِّ  الباحثين على تطوير قدراتهم  سبلها، وتشجيع 

 دة .حَّ افة وُموَ ، في ضوء ما نلتزم به من معايير شفَّ تقديم أفضل إنتاجهم العلمي  
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ً
ُم   : توفيُر   خامسا العِّ   لتالقحِّ األفكارِّ اإلبداعيةِّ   ناسبٍة بيئة ٍبحثيٍة  ،  ، واتحادِّ الطاقاتِّ  ُع  لمية  ِّ

شج 
ُ
ت

عِّ   على اتفاقياٍت  بيعقدِّ  واملؤسساتِّ لميٍة  األفراٍد  الصَّ   املعنيةِّ   ن  على  العلمي   البحثِّ  عيد بتطويرِّ 

 الدولي  .

ُم  توفيُر خدماٍت  مُ   بتكاليفِّ   ٍة تقدمسادًسا:  للباحثين من  لتحقيقِّ معقولة  ؛  العالم  أنحاء    ختلف 

ملة األنشطة التي  منها كذلك في ضوء ُج   واإلفادةِّ   التركية   التجربةِّ   في إثراءِّ   تبادلٍة ، تتجسُد فائدٍة مُ 

 املحفل .  تشتمل عليها برامُج 

 
ً
  بين األفراد واملؤسسات ، بما يثمُر  العالقاتِّ  على توثيقِّ  : العمُل  سابعا

ٌ
  عنه مشاريُع علمية

ٌ
  مشتركة

 
ُ
وم  متنوعة  ،  تعدد املجاالت 

ُ
تقدمَ   ة يحقق  بما   ، الجديدة  واملخترعات  لالبتكار  دعٌم  و   ،  الفوائد 

 . اإلنساني  جتمعِّ امل

 فلسفة الشعار  

ِّ يَ 
 
الش اختارتهُ   عاُر نضوي  ملأريد"منصة    الذي  دالالٍت "  على     عميقٍة   حفلها 

ُ
ت دقيقة.  ِّ َج ومعاٍن 

  ُد س 

ولي   ال  العربيَّ   العلميَّ   املشروعَ  ِّ عَ ، الذي يُ دَّ
ريالتي تتبنَّ   املبادئِّ   وهرِّ ر عن َج ب 

ُ
يوحي   ، شكلهُ  "د اها منصة" أ

  ، ويحتويهم على تنوعِّ   ، يرعى الباحثين  املستقبلية  البشريةِّ   ب للطاقةِّ ال ينضُ   حقيقيٌّ   مصدٌر   بأنهُ 

   الكرةِّ   أنحاءِّ   ، من جميعِّ   مراتبهم العلمية  ، وعلى اختالفِّ   تخصصاتهم
ُ
   األرضية، وتبقى اللغة

ُ
  العربية

 
ُ
  . لونهُ   والفنون   والعلومِّ   الحضارةِّ   بريشتها أحلى قصصِّ   ، ترسُم   الجاللة  التي ينطقون بها هي صاحبة

ِّ املتَد   ُق زر األ 
   املحيطاتِّ   عن الذات : يأخذ من صفاتِّ   التعبيرِّ   هو لوُن   ُج ر 

َ
   الثقة

َ
   والقوة

َ
الجأش    ورباطة

 
ُ
 .  الالنهائي والصفاءَ  المَ السَّ  ماءِّ السَّ  من لونِّ  ، ويأخذ
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ُ
 امل  ُمؤتمرات

 
 ولي ِ الد   العلمي ِ   حفِل ـ

 ، هي : من املؤتمراتِّ  هذا العام العديَد  ظلتهِّ تحث مِّ  جمع املحفُل يَ 

وليُّ    - الدَّ الُعلوم    عشر  الثالثاملؤتمُر  في  الحديثة  واللغوية    ،االنسانيةلالتجاهات  واالجتماعية 

 . واألدبية

وليُّ  -  . الدراسات اإلسالميةلالتجاهات املتقدمة في   عشر  الثاني املؤتمُر الدَّ

وليُّ  -  لالتجاهات الحديثة في العلوم التطبيقية. عشر    الثانياملؤتمُر الدَّ

وليُّ  - ستدامة. للتنميةعشر    الثاني املؤتمُر الدَّ
ُ
 امل

 .للمخطوطات والوثائق التاريخية العاشراملؤتمر الدولي  -

وليُّ  -  والتواصل العلمي لقياسات املعلومات   السابعاملؤتمُر الدَّ

 . لالعالم الرقمي وصناعة الوعي الجماهيري  السابعاملؤتمر الدولي  -

 . الذكاء االصطناعي في العلوم املتنوعةللتحول الرقمي و  السابعاملؤتمر الدولي  -

 للدراسات التربوية والنفسية. السابعاملؤتمر الدولي  -
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ُ
 امل  في طريِق   إضاءات

 
  ولي ِ الد   لمي ِ العِ  فِل ح  ـ

 املحفل :أصل كلمة  -

اسُم   : ،   َمْحَفل  بهِّ  واهتمَّ  َي  ُعنِّ  : ولألمرِّ   ، باألمرِّ  وَحَفَل   ، َحْفال  ُل  َيْحفِّ  ، َحَفَل  من  مكان 

:مَ ـوال أصلها    ْحَفُل  في   
ٌ
عربية فالكلمة   ، ل  َمحافِّ  : والجمُع   ، ما  ملوضوٍع  اجتماٍع  مكاُن 

 واستخدامها . 

وبعض   دار النجاحرئيسية من جامعة من املحفل ستكون برعاية   عشر  الثانيةالنسخة  -

 .بحثية حكومية رائدة ات، وهي جامعوالتركية  عربيةالاليزية و املو  االندنوسيةجامعات ال

 كلُّ محوٍر من محاور املحفل قد يكون مؤتمًرا تخصصيا في املحافل القادمة.  -

جاء وفقا لدراسة قامت بها  فل صصية لهذا املح ختعدد املؤتمرات التالسبب في اختيار  -

مؤتمرات ثانية ين بمحاور مختلفة و مؤتمرين عامَّ األمانة العامة للمحفل ، وتم اعتماد  

 صية. تخصُّ 

 ، إمكانية املشاركة بملخص او بُملصق علمي  .   الدولي   مما يميز هذا املحفل العلمي   -

-  
ُ
 نترنت أثناء فعاليات املحفل ، اعتماد املشاركات عبر اال

ُ
 وت

ٌ
 لكل مشارك . صدر شهادة

ريد جائزة -
ُ
  بحوث ثالثة ألفضل جوائز اعتماد ثالث : العلمية  أ

ُ
،  املحفل قدم إلى مؤتمرات ت

 (.السياحية والرحلة  والدورات املؤتمرات) بالكامل املحفل لحضور  مجانية استضافة وهي

 من الجامعات الراعية. معرض خاص لالختراعات واالبتكارات مع جوائز الفضل املشاريع  -

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

ولية: املؤتمرات   الدَّ

ولي   الد  ال  عشر   الثالث   املؤتمُر  في  الحديثة  واالجتماعية  لالتجاهات  اإلنسانية  واللغوية علوم 

 واألدبية

 مقدمة املؤتمر 

واللغوية  لالتجاهات الحديثة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية    عشر  الثالث) املؤتمر الدولي    جاءَ 

ليكوَن واألدبية ؛  استشرافِّ رائًد   (  في  واالطالعِّ   املستقبلِّ   ا  املعاصِّ   ،  الرؤى  واالتجاهاتِّ على   ،   رة 

 . واالجتماعية الحديثة في العلوم اإلنسانيةِّ 

يأتي   املؤتمُر كما     هذا 
ً
طيبة  

ً
لتبادلِّ   سانحة واملختصين  واملهتمين  ووجهاتِّ   للباحثين   ،   أفكارهم 

 
َ
ِّ   من التالقحِّ   نظرهم بما يتيح االستفادة

من   على أكثَر   صائبٍة   قراراٍت   على اتخاذِّ   الذي يساعُد   الفكري 

   هذه املؤتمراتِّ   صعيد ، وكذلك العمل على جعلِّ 
ً
  آفاقِّ   فتَح   مستقبلية ، وهذا ما يتطلُب   ملشاريَع   نواة

   ومستوعبٍة   حاضنٍة   بحثيٍة   مع مؤسساٍت   والشراكاتِّ   التعاونِّ 
َ
 . الكفاءات والطاقات العلمية  مختلف

نى  اإلنسانيةِّ   العلومِّ   حقُل   يتميُز  بالغِّ   أغلُب   وتتصُل .  والتخصصاتِّ   العلومِّ   وبتالقحِّ   واالجتماعيةِّ 

ِّ   املجال  هذا  في  املعارفِّ 
والجغرافيةِّ  لتاريخيةِّ  او   النفسيةِّ التربويةِّ و   تجلياتهِّ   في  اإلنساَن   يهم  ما  بكل 

   ناَل   ولقد.  إلخ  ..والفلسفيةِّ واإلعالمية  
ُ
   باإلنسانِّ واملجتمعِّ   املرتبطةِّ   القضايا  في  البحث

ً
صوى   أهمية

ُ
  ق

رِّحت   قرون ،  منذ
ُ
   إشكاالٌت   وط

ُ
ِّ   اإلنسانيةِّ   العلومِّ   تطويرِّ   في  تبحث

  من   تحمله  ما  واالجتماعيةِّ بكل 

   حاولت   ومقارباٌت   نظرياٌت   وظهرت  واملعارف ،   العلومِّ   بين  وتداخٍل   تنوٍع 
َ
ا   والتفسيَر  الوصف

ً
  عن   بحث

 وحلول .  وبدائَل  أجوبٍة 

 

 أهداف املؤتمر 
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التجاربِّ   املعاصرةِّ   االتجاهاتِّ   رصُد - دراساتِّ اإلنسانيةِّ  ال  في مجالِّ   والعامليةِّ   والعربيةِّ   املحليةِّ   في 

 واالجتماعية.

من حيث مشكالتها البحثية    الدراساتفي    ، وتحليلها  جنبيةرصد املمارسات البحثية العربية و األ   -

 وأطرها النظرية و املنهجية وإضافاتها املعرفية و التطبيقية.

 واالجتماعية. تقديُم رؤيٍة عامٍة عن واقعِّ االتجاهاتِّ البحثيةِّ السائدةِّ في الدراساتِّ اإلنسانيةِّ   –

-  
ُ
 . اإلنسانية العلومُ  بها  تمرُّ  التي املعاصرةِّ  التحدياتِّ  معالمِّ  استشراف

 .  خدمةِّ العلومِّ اإلنسانيةِّ واالجتماعيةفي  الحديثةِّ  التقنياتِّ  دورِّ  إبراُز  -

 االتجاهات الحديثة في الدراسات التربوية والنفسية واالجتماعية والفلسفية أوال : 

 .  الطفولة املبكرةاالتجاهات املستقبلية في تربية 

 .  االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة

 .  جودة التعليم العام والجامعي املشكالت والحلول 

 .  التربية والتعليم الواقع وآفاق املستقبل

 . التربية األخالقية وتحديات العصر

 .  االتجاهات الحديثة في اإلدارة التربوية

 .  لكترونياالتجاهات الحديثة في التعليم اإل

 .  التعليم املفتوح رؤية جديدة

 . االتجاهات الحديثة في إعداد املعلم
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 .  االتجاهات الحديثة في دراسات التربية النوعية

 .  االتجاهات الحديثة في التربية الرياضية

 .  االتجاهات الحديثة في دراسات الصحة النفسية وعلم النفس التربوي 

 . للتطويراملناهج الدراسية آفاق 

 . استراتيجيات التدريس دراسات الواقع وتطلعات املستقبل

 .  االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا التعليم

 . االتجاهات الحديثة في علم النفس الرياض ي

 .  اإلعالم التربوي الواقع وتحديات املستقبل

 .  االتجاهات الحديثة في علوم الصحة والتدريب الرياض ي

 عالم التربوي والتعليمي. في صناعة اإل االتجاهات الحديثة 

 األطفال والشعوب وقت األزمات والحروب.  فيأهمية صناعة الترفيه وأثرها 

 ، والصراعات، بين األصالة واملعاصرة.  واجب املرأة تجاه األزمات

 وحضارة املجتمعات.  نهضة،واالجتماعية على  واإلعالمية، التعليمية،أثر التكامل بين املؤسسات 

 التعلم.دور القيادة التربوية في تحقيق التغيير واالبتكار نحو ريادة *

 .االبتكار وقيادة مدارس املستقبلو دور القيادة التربوية الواعية في تشجيع ثقافة اإلبداع  -

 الجماعي. األنماط التربوية القيادية املعاصرة وثقافة اإلنجاز   -

 . لداعمة لتهيئة بيئة تعلم تحقق فرصا إيجابية للمتعلمينالقيادة التربوية ا  -
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 .  القيادة التربوية الفاعلة في التأسيس للتدريس التفاعلي الجاذب واملؤثر  -

 .  افاق جديدة –البحث العلمي   -

 مناهج البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، ومميزاتها . -

 طور التكنولوجي:مواكبة املستجدات التربوية في ظل الت *

 رؤى مستقبلية.  –التربية الخاصة ورعاية املوهوبين  -

 ستراتيجيات. اإلبداع واالبتكار في املمارسات واال  -

ال.  -  اإلرشاد األكاديمي املنهي الفع 

 * تطوير املمارسات املهنية لدى معلمي الرياضيات والعلوم.

ز في العملية   توظيف    -التعليمية: )تفعيل استراتيجيات الطالقة اإللكترونية  * تطبيقات الواقع املعز 

 الخرائط الذهنية اإللكترونية ودمجها في العملية التعليمية(.

 ة باستخدام التطبيقات اإللكترونية.اعل* اإلدارة الصفية الف 

 االتجاهات النفسية املعاصرة في الدراسات املختصة بذوي االحتياجات .  *

 يثة في التنمية البشرية من منظور اقتصادي .االتجاهات الحد *

 . التطبيقية بالعلوم واالجتماعية   اإلنسانية العلوم ربط في الحديثة * االتجاهات

 ثانيا : االتجاهات الحديثة في الدراسات التاريخية والجغرافية واإلعالم والفنون 

 االتجاهات الحديثة في الدراسات التاريخية  

 دراسات في التاريخ القديم  -أ 
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 دراسات في التاريخ الوسيط  -ب 

 دراسات في التاريخ الحديث   -ت 

 .  الدراسات التاريخية بين اآلليات التقليدية وتكنولوجيا املعلومات -

 .  دراسة التطورات الحديثة في مناهج البحث التاريخي -

 االتجاهات الحديثة في الدراسات الجغرافية 

 دراسات في الجغرافية الطبيعية    -أ

 دراسات في الجغرافية البشرية    -ب

 دراسات في التقنيات الجغرافية     -ت

 .نحو دراسات مستقبلية في بحوث اإلعالم بين النمطية والتجديد واإلبداع  -

 .دور اإلعالم املنهي في نهضة التعليم والتدريب لتحقيق الجودة  -

 دراسات في اإلعالم الرقمي ودوره في مواجهة املشكالت املجتمعية . -

 االتجاهات الحديثة في البحوث والدراسات اإلعالمية .  -

 ت الحديثة في مجال العوملة الرقمية . الدراسا -

 التحوالت السياسية(. -اإلعالم املوجه -اإلعالم ومتغيرات العصر )الشبكة املعلوماتية -

 .  االتجاهات الحديثة في الصحافة العاملية -

 دراسات مقارنة بين الفنون املعاصرة والتأثيرات املتبادلة .  -

 تحديث مناهج تعليم الفنون وطرائقها في ضوء االتجاهات املعاصرة .  -
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 االتجاهات الحديثة في مجال الفنون البصرية .  -

 تأثير االتجاهات املعمارية الحديثة في عمارة املسجد املعاصر .  -

 االتجاهات الحديثة والدراسات املعاصرة في فن الجرافيك . -

 ثالثا : االتجاهات الحديثة في العلوم اللغوية واألدبية 

ِّها.  -
 ، وتأثيراُتها في بناءِّ اللغةِّ وتطور 

ُ
 والحديثة

ُ
 القديمة

ُ
 املدارُس اللسانية

 ومجاالُتها .  -
ُ
 اللغوياُت التطبيقية

 املعارف .علم األصوات وتكامل  -

- . 
ُ
 الحديثة

ُ
 املعجمية

ُ
 الصناعة

-  . ِّ وتطويُر قواعدِّ البياناتِّ اللغويةِّ
عجمِّ الَعربي 

ُ
 امل

ُ
 َحْوسبة

راساتِّ اللغويةِّ الحديثةِّ . - ِّ
 التأصيُل في الد 

 إشكالية املصطلح اللساني في اللغة العربية . -

 الخطابِّ اللغوي  .  -
ُ
 السيميائياُت ونظرية

 نيات االجتماعية املعاصرة ، وأثر التغيرات املجتمعية في اللغة .دراسات في اللسا -

 االتجاهات الحديثة في علم اللغة النص ي . -

ا .  -
ً
ا وائتالف

ً
 عالئُق اللسانياتِّ بالترجمةِّ اختالف

-  . ِّ
ِّ والعملي 

ِّ النظري 
 إسهاماُت التقنياتِّ الحديثةِّ في مجالِّ البحثِّ الترجمي 

 في تعلي -
ٌ
 ثانية . اتجاهاٌت حديثة

ً
 مِّ العربيةِّ لغة
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-  .  في تعليمِّ مهاراتِّ اللغةِّ العربيةِّ
ُ
 االستراتيجياُت النشطة

رون بين التأثرِّ والتأثيرِّ .  - عاصِّ
ُ
راساتِّ اللغويةِّ امل ِّ

اُد الد   ُروَّ

 مستقبل اللغة العربية وتحدياتها في عصر التقنية املعلوماتية.  -

 يقاتها الحديثة.الدراسات األدبية والنقدية وتياراتها وتطب -

 التأصيل في الدراسات األدبية الحديثة. -

 السرد العربي الحديث ودوره في تطور الخطاب األدبي.  -

اد الدراسات األدبية املعاصرون. -  رو 

 التلقي والترجمة واالستقبال في اآلداب العربية والعاملية. -

 ة .تحوالت املسرح والفنون البصرية في سياق املتغيرات الجديد -

 

 رابعا : االتجاهات الحديثة في الدراسات القانونية 

 كتابة وصياغة املذكرات القانونية واالعتراضية.  •

 طرق االعتراض على االحكام.  •

 وسائل اإلثبات والطلبات والدفوع.  •

 اللغة والكتابة القانونية.  •

 تفسير النصوص القانونية.  •

 فض املنازعات.  •

 التحكيم الدولي. •
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 الداخلي.التحكيم  •

 الصلح. •

 التوفيق. •

 الوساطة. •

 مراكز التحكيم.  •

 عقود التحكيم.  •

 دراسات تطوير عمل املحاماة. •

 املشكالت التي توجه عمل املحاماة.  •

 املرأة والعمل في مجال املحاماة.  •

 واقع عمل املحاماة.  •

 تقييم عمل املحاماة.  •

 دراسات ميدانية.  •

 التحديث والتطوير.  •

 نونية. مناهج البحث في الدراسات القا •

 طرق تدريس القانون واألنظمة. •

 الدراسات الشرعية والفقهية. •

 األنظمة القانونية وتطويرها.  •

 القانون العام.  •

 القانون الخاص.  •
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 القانون املدني.  •

 القانون التجاري. •

 القانون الجوي.  •

 القانون البحري.  •

 قانون االثبات.  •

 قانون التأمين. •

 القانون املقارن.  •

 العام. القانون الدولي  •

 القانون الدولي الخاص.  •

 القانون الجزائي والجنائي.  •

 القانون املالي / قانون املالية العامة.  •

 قانون األحوال الشخصية.  •

 القانون التجاري الدولي. •

 قانون املرافعات املدنية والتجارية.  •

 قانون املرافعات اإلدارية.  •

 قانون االجراءات الجزائية/ الجنائية. •

 املحاماة.  •

 إدارة مكاتب املحاماة. •

 تدريب املحامين الجدد. •
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 التوكيل في الخصومة. •

 املحاكم املتخصصة.  •

 الترافع أمام املحاكم. •

 كتابة لوائح الدعاوى. •
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 اإلسالمية   الدراسات  في املتقدمة  لالتجاهات عشر  الثاني الدولي  املؤتمر 

 مقدمة املؤتمر 

نا  
َ
نا وأخالق نا وعباداتِّ  لنهج اإلسالم الصحيح  إن اعتقاداتِّ

ٌ
 من معين الوحي الصافي ، وموافقة

ٌ
منبثقة

  
ً
ة : إصالًحا وشمولية

َّ
 على معالمِّ اإلسالمِّ الفذ

ُ
. ونحُن بواسطةِّ تخصصِّ الدراساتِّ اإلسالميةِّ نتعرف

زة في الحضارةِّ اإلسالميةِّ ، وسبَل االرتقاءِّ باألمة .   ، وعبر هذه الدراسةِّ ندرك أسراَر العِّ
ً
 ووسطية

عنى هذا املؤتمُر بالدراساتِّ والحضارةِّ اإلسالميةِّ ، وهو أشبُه بورشةِّ عمٍل كبيرٍة يلتقي فيها العلماُء  يُ 

، و الباحثون من أجلِّ تبادلِّ الخبرات،  واكتسابِّ املعارفِّ التخصصية ، واملهاراتِّ العقلية ، والقيمِّ  

 بروحِّ الوسطية ، في بيئٍة تعليميٍة  اإلنسانية ؛ للتعاملِّ مع املصادرِّ الشرعيةِّ ، والقضايا العصريةِّ 

 العلمية ، وتدعُم مهاراتِّ االتصال . 
َ
 تتقُن التقنياتِّ الحديثة ، وتشجُع البحوث

 الشك في أن    
َ
   التراث

ُ
ل  الضخم،  الَحضاريُّ   ومخزوُنها  األمة ،  ثروة

 
َدها،  شخصيَتها،  يمث   وُعلوَمها   وتفرُّ

  وهو املختلفة ،
ُ
ها  نقطة ِّ

 
 . قرون َمضت  خالل اإلنساني املستوى  على وحضورها التاريخي تحول

ِّ   من   واملخطوطاُت 
مَّ   بعُضها   الثروة،   هذه   خزائن   أهم 

َ
مخزونهِّ    وتوزيُع   وتحقيُقه،  به،  واالعتناءُ   فتُحه،  ت

  إلعادة   الجميعِّ   ينتظُر جهودَ   يزال  ما  -  وهو كثيٌر   -    اآلخُر   وبعُضها  املتالحقة،  األجياُل   منه   فاستفادت   ،

 .إحيائه

ا   مخزوًنا  تملُك   أمَتنا  أن  على  بالتراثِّ   املهتمون   ويكاُد يجمُع     ، يمثل  ضخًما  تراثيًّ
ً
  في   كبرى   علمية  كنوزا

 ِّ
َد جهوَد َمْن سبَق في خدمةِّ    املجاالت اإلنسانية والتطبيقية  كل  ، ومن هنا جاء هذا املؤتمر لُيعاضِّ

لن    ةِّ اإلنسانيةِّ جمعاء . فتحقيُق التراثِّ أمٌر عظيٌم ، و تراثِّ األمة . وإنزالهِّ إلى أرضِّ الوقعِّ لخدم

   املخزوُن   هذا   يكوَن 
ً
ة   دون   ومؤثًرا  فاعال ِّ   بالتحقيقِّ   إحيائهِّ   إعادِّ

  جهودِّ   الرصين ، وبدونِّ تضافرِّ   العلمي 

   .الخاص والقطاعِّ   والحكوماتِّ ،  البحثية، واملراكزِّ  العلمية، واملؤسساتِّ  الباحثين،
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نبر هذا   ِّ األقسامِّ ومن على مِّ
نا إلى كل 

َ
  ؛ لتضطلَع   العربية  بالجامعاتِّ   األكاديميةِّ   املؤتمر نوجُه دعوت

.  بالتراثِّ  متخصصة  مراكز  إنشاءِّ  ولتسهَم في زيادةِّ   التراث ، كتبِّ   تحقيقِّ  إلى العلمي البحث  بتوجيه

عمِّ  إال  ذلك  يكون  وال
، بالدَّ ِّ

       الخاص . القطاعِّ  مع جديٍة  شراكاٍت   وبناءِّ  الرسمي 

 أهداف املؤتمر:

 استشراف رؤية إسالمية أصيلة للقضايا اإلسالمية املعاصرة.  -1

سحبها   اإلسهام في تحويل الدراسات اإلسالمية من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي ؛ بهدف  -2

 إلى  أرض الواقع ؛ خدمة للبشرية .  

ة واإلنسانية من أجل تفعيل سليم وفاعل  أهمية الربط بين بين العلوم الشرعية ، والعلوم الكوني   -3

 ألحكام الشريعة اإلسالمية ، ومسايرتها للمستجدات اإلنسانية . 

 عرض أحدث األبحاث العلمية في مجال الدراسات اإلسالمية.  -4

 التجديد في مناهج تعليم تخصصات الدراسات اإلسالمية.  -5

املشكالت    -6 مواجهة  في  الناجحة  التجارب  من  العلوم االستفادة  وخدمة  الفكرية،  والتحديات 

ا .  ا وإعالميًّ  الشرعية علميًّ

 تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الباحثين املشاركين في املؤتمر . -7

 عرض القضايا وتحليلها  ذات االهتمام من منظور علمي .  -8

ادين، وما تميزت به عن  اإلسهام في إبراز دور الحضارة اإلسالمية وما قدمته للبشرية في شتى املي  -9

 .  سائر الحضارات األخرى 

بالدراسات    -10 املتعلقة  املجاالت  كل  في  العلمي وتطويرها على أسس علمية  البحث  دعم حركة 

 والحضارة اإلسالمية 

 الوقوف على واقع املخطوطات ، والوثائق التاريخية في العالم ، والتعريف بها.  -12



 

21 

 

، وذلك عبر وضع قواعد    -13 التاريخية  ، والوثائق  توحيد الجهود في خدمة تحقيق املخطوطات 

 .علمية محكمة في مجال دراسة املخطوطات ، وتحقيقها  

تبادل الخبرات ، وترقية املهارات ، في مجال تحقيق املخطوطات ، وتوفير فرص عملية للتعاون    -14

 يع املستقبلية .بين املهتمين ، لإلفادة منها في املشار 

 محاور املؤتمر 

 أوال : الدراسات اإلسالمية 

 . القرآنية الدراسات في حديثة اتجاهات -

 . وإعجازه  وقراءاته وعلومه  الكريم  القرآن تفسير في دراسات - -

 . املعاصرة التحديات مواجهة في ودورها اإلسالمية العقيدة في دراسات -

 .تدوينها في املحدثين ومناهج وعلومها  النبوية  السنة في دراسات -

 . املسلمين املؤرخين وجهود  اإلسالمي والتاريخ النبوية السيرة -

 . املقارن  الفقه  املعاصرة القضايا فقه وأصوله، الفقه: اإلسالمي الفقه في دراسات -

 . اإلسالمية واإلدارية الشرعية والسياسات النظم في دراسات -

 .اإلسالمية العلوم فروع تدريس وطرق  املناهج في دراسات -

 .  العوملة عصر في منه  اإلفادة وكيفية الديني الخطاب -

 .استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال الحديثة في التعريف باإلسالم والدعوة إليه -

 

 ثانيا : الحضارة اإلسالمية ، واملخطوطات والوثائق التاريخية 
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 .اإلسالمية،  وما تميزت به عن سائر الحضارات األخرى على مر العصور الحضارة  

 أثر الحضارة اإلسالمية في تقدم اإلنسانية.  -

 إسهامات علماء العرب واملسلمين في مجال الطب، والعلوم التطبيقية.  -

 . واملفاهيم "  "الرؤى  العلمي والبحث  املخطوطات -

 واملعارف اإلنسانية املعاصرة. أثر املخطوطات في خدمة العلوم -

 املخطوطات، والوثائق التاريخية.  خدمة تحقيق في البحوث األكاديمية، ومراكز املؤسسات دور  -

 مقترحات، وأفكار إبداعية لتفعيل برامج تحقيق املخطوطات، والوثائق التاريخية، ودراستها.  -

خية، ودراستها، وصيانتها، وفهرستها،  دور التقنيات الحديثة في حفظ املخطوطات والوثائق التاري  -

 وتصويرها، وتداولها.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 لالتجاهات الحديثة في العلوم التطبيقية  عشر  الثاني ولي  الد    املؤتمرُ 

 مقدمة للمؤتمر  

دة   ُمؤتمُر االتجاهاتِّ الحديثةِّ في العلومِّ التطبيقيةِّ هو واحٌد من ُمؤتمراتِّ املحفل ، يتناول محاوَر عِّ

  ؛  
ً
 فريدة

ً
، وهو يوفُر فرصة ِّ مشاكَل عملية 

العلومِّ الطبيعيةِّ لحل  في أحدِّ حقولِّ  لتطبيقِّ املعرفةِّ 

  . املهمة  والتحدياتِّ  االبتكاراتِّ  ُمستقبلِّ  ؛ الستكشافِّ  القرارات  اعِّ 
وُصنَّ  ، واملمارسين   ، للباحثين 

اتجا  على  تركُز   ، املعارف  وتبادلِّ   ، للمناقشةِّ   
ً
منصة املؤتمُر  ،  وُيعدُّ  والتطوراتِّ   ، السوقِّ  هاتِّ 

 لتبادلِّ خبراتهم  
ً
واملشاريعِّ ، والتكنولوجيا ، واالبتكارِّ في هذا القطاع . وسيجد املشاركوَن فيه فرصة

 في العروضِّ الشفهية ، أو امللصقاتِّ في مجاالٍت منوعة ، وتحديدِّ مجاالتِّ التعاونِّ املمكنة .

 من قبل املتح
ً
  ويضمُّ املؤتمُر محاضراٍت عامة

ً
دثين املشهورين دوليا . وملصقاتِّ العروض ، ودورة

 لعروٍض يقدمها طالُب الدراساتِّ العليا ، والباحثين الشباب . 
ً
 مخصصة

ً
 كاملة

 أهداف املؤتمر  

 = الحصوُل على سلسلةِّ بحوٍث لتطبيقِّ املعرفةِّ العلميةِّ ونقلها إلى البيئةِّ املادية . 

 باملستوى الفكري .= تقديُم دراساٍت وبحوٍث متطورة ترقى 

 
ُ
التبادل بين العلماء العاملين في مختلف جوانب العلوم ، وتعزيز التعاون بين الباحثين ،    = إتاحة

 وتعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز البحوث . 

 . والتي تحل مشاكل مستفحلةالقابلة للتطبيق على أرض الواقع جوائز تحفيزية للبحوث املبتكرة  =  

 املحاور  

 . ستخدامات السلمية للطاقة النووية اال -
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 .  الحافات الجديدة في الفيزياء والرياضيات النظرية والتطبيقية-

 .  التطورات في علم املواد املتقدمة-

 .  الكيمياء الخضراء واملستدامة-

  التعاون والتكامل في ابحاث الهندسة، والتكنولوجيا، والحاسوب، والعلوم االساسية والتطبيقية -

. 

 .  لتحديات والفرص للتكنولوجيات الناشئة في البلدان الناميةا-

 .  الطاقات املتجددة طاقة املستقبل-

 . الحادي والعشرين التقدم بالتقانات الحيوية في القرن -

 . املواد واجهزة االستشعار الحيوية-

 .  املتحسسات الحيوية وتطبيقاتها الطبية-

 .  الى التصنيع الترابط بين الهندسة والصناعة من البحث-

 . التقنية الحيوية وعالقتها الهندسية -

 .  األجهزة الطبية وتطوراتها-

 .  الروبوتات واستخداماتها في الطب , الهندسة والعلوم التطبيقية-

 .  الطباعة الثالثية االبعاد واستخداماتها-

 واالجتماعية .   اإلنسانية بالعلوم التطبيقية العلوم  ربط في الحديثة االتجاهات-

 . االستخدامات الحديثة لتقنية النانو وتطبيقاتها العملية لحل املشاكل املستعصية -
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ستدامة.  للتنمية عشر  الثاني ولي  الد    املؤتمرُ 
ُ
 امل

 مقدمة املؤتمر 

   "التنمية املستدامة"  ُموضوعُ   ُيعدُّ 
ً
ضية

َ
 على اهتمامِّ   عاملية ً،  ق

ُ
ولِّ    تستحوذ

والحكوماتِّ بشكٍل  الدُّ

، والعلماءِّ  ٍ   والخبراءِّ   عام 
عيِّ   إطار   في  والباحثين بشكٍل خاص 

 التي   األضرار،  من  التخفيفِّ   إلى   السَّ

    األمم  وضعت.  الصناعي  التطورِّ   نتيجة  املوجودةِّ   الطبيعيةِّ   ، واملواردِّ   باألرضِّ   تلحق
َ
املتحدة سبَعة

ا
ً
 ق   اعتمدها  التي  املستدامة  التنمية   لتحقيق  عشَر هدف

ُ
 قمٍة   في  2015  سبتمبر/أيلول   في  العالمِّ   ادة

 . تاريخية أمميٍة 

من  وفي بدأت  2016  يناير/الثاني  كانون   األول     رسميا  املاض ي 
َ
  املستدامةِّ   التنميةِّ   أهدافِّ   تنفيذ

  الخمس   السنوات  خالل  البلدان  وستعمل   ،2030  لعام   املستدامة  التنمية  السبعة عشر ، لخطة

  —   الجميع  على  عامليا  تنطبق  التي  الجديدة  األهداف   هذه  أعينها   نصب  واضعة  —  املقبلة  عشرة

 تغيرِّ   ، ومعالجةِّ   املساواة  عدمِّ   ، ومكافحةِّ   أشكالهِّ   بجميعِّ   الفقرِّ   على  للقضاءِّ   الجهودِّ   حشدِّ   على

 الجهودِّ ، وتحقيقِّ األملِّ املنشودِّ .  بتلك الجميُع  ويتكفُل  املناخ ،

  للتنميةِّ املستدامةِّ   العاشر  الدوليَّ  ينظم املؤتمَر 
ُ
ة دَّ االنماء املعرفي   ”شعار تحت  علميٍة  مؤسساٍت  عِّ

الحضارية املجتمعات     ، حيث “  وتطوير 
َ
البحوث مُ   التي  واألفكاَر   إنَّ  قدَّ

ُ
 شتى  ستخدمُ   املؤتمر  في  ت

،  أصحاب ،  األعمال،  أصحاُب   ومنهم  املصلحة  ،  رسم  عن  واملسؤولون   واملستهلكون    السياسيات 

 . اإلنمائي التعاون  ووكاالت اإلعالم ، ووسائط التجزئة ، وتجار والعلماء ،  والباحثون ،

 :املؤتمر أهداف
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1-  
ُ
 األرضية . الكرةِّ  على للحفاظِّ  ُمستقبليٍة ُمستدامٍة  رؤيٍة  استشراف

املستدامة في املجتمعات  إبراُز أهميةِّ االستدامةِّ في بناءِّ املجتمعات ، وترسيُخ عملياتِّ التنميةِّ    -2

 املنكوبة . 

  للبشرية  لخدمة  التطبيقي  الجانبِّ   إلى  النظري   الجانبِّ   من  والدراسات  البحوثِّ   تحويلِّ   في  اإلسهامُ   -3

 . 

4-  
ُ
 . مجتمعاتنا  تواجه التي والتحدياتِّ  املشكالتِّ  ُمواجهة في الناجحةِّ  التجاربِّ  من  االستفادة

ها  القضايا عرُض  -5
ُ
 . علمي   منظورٍ  من  االهتمامِّ  ذاتِّ  ، وتحليل

 كل  في  العلمية  األبحاث  أحدثِّ   ، وعرُض   علميٍة   أسٍس   على  وتطويُرها  العلمي  البحثِّ   حركةِّ   دعُم   -6

 بالتنمية املستدامة . املتعلقة املجاالت

براتِّ   تبادُل   -7    املؤتمر ،  في  املشاركين  الباحثين  بين  والبحثيةِّ   العلميةِّ   الخِّ
ُ
  وتوفيُر   ،  املهارات  وترقية

 . املستقبليةِّ  املشاريعِّ  في منها  لإلفادةِّ  ، املهتمين بين للتعاون  عمليٍة  فرٍص 

املتحدة    -8 األمم  عنها  أعلنت  التي  املستدامة  التنمية  أهداف  في  ودراساٍت  عمليٍة  ُحلوٍل  تقديُم 

 دولة.  مئة وخمسينبموافقة أكثر من  
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 املؤتمر  محاور 

 ز -
ُ
فاهِّ  في الصافيةِّ  املكاسبِّ  يادة   املواردِّ ، استعمالِّ  بخفضِّ  االقتصاديةِّ  األنشطةِّ  عن  الناشئةِّ  الرَّ

ا وتقليلِّ     تدهورهِّ

   الصناعية األنشطةِّ  عن الناتجِّ  التلوثِّ  تقليُل -

- 
ُ
 . الحياة جودةِّ  زيادة

- 
ُ
  التوعية

ُ
 املستدامة .  املسؤول ، والحياة  االستهالك بأنماطِّ  والتثقيف

 املادية .  السلعِّ  من  بدال الخدماتِّ  واستهالُك للسلع ،  الجماعيُّ  االستهالُك -

  املجتمعِّ   أفرادِّ   جميعِّ   ُمستدامٍة ، وتمكيُن   مجتمعاٍت   إلى  التحوالت   لتسريعِّ   والبرامجِّ   النظمِّ   استخدامُ -

هم
ُ
 هذه التحوالت .   تنفيذِّ  في وإشراك

املستدامةِّ   وإدماُج   االبتكار،  لتحفيزِّ   والتنظيميةِّ   التجاريةِّ   النماذجِّ   تغييُر -   املمارساتِّ   في  التنميةِّ 

 .املتنوعة الحياتيةِّ 

، وتطويُرها،  التكنولوجيات  تطبيقِّ   تعزيُز -   التعليمية   واملبادرات  واألدوات،  اإلدارة،  ونهج  املبتكرة 

 املناخية .  للتغيرات بفعالية للتصدي 

مود علی القدرةِّ  تعزیُز -  املجتمعي .  الصُّ

 .  املتجددة الطاقةِّ  تطبيقاُت -

 . النانو  تقنيةِّ  تطبيقاُت -

  ؛ إلجراء  التعليمية  والنهج  والسياسات  املنهجيات  من  واسعٍة   مجموعٍة   على  والتطبيقِّ   النظريةِّ   دمُج -

 االجتماعية.  التحوالت

  إلى الحياة نمط ، وتغيير  النموذج في اإلنسان  ، وحقوق  وتعزيُزُه ، واإلنصاف  الثقافي التنوعِّ  احترامُ -

 استدامة.  أكثر مجتمعات 

 في القضاءِّ على الفقرِّ ، والجوعِّ ، والتمتع بصحة جيدة .-
ُ
 الحلوُل الناجعة

 تطبيقاٌت وبرامُج للحصولِّ على جودٍة عاليٍة في التعليم .-

 . دور املدرسة في تربية الناشئة على التنمية املستدامة-
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 ضوابط املشاركة في مؤتمرات املحفل العلمي الدولي 

 = 
ُ
  أال تكون الورقة

ُ
ِّ  البحثية

د 
ُ
 ق

ُ
 شرت في مجلة علمية . مت في مؤتمر ، أو ندوة علمية سابقة ، أو ن

محاور   اإلبداعية ضمن  الفكرة  على  الحرص  مع  العلمي،  املنهج  ومعايير  اللغة،  مراعاة سالمة   =

ؤتمر ،  تشتمل الصفحة األولى من البحث ، أو ورقة العمل على اسم امل  ،املؤتمر املطروحة أعاله

والجهة املنظمة له ، والعنوان كامال ، واسم الباحث ، والدرجة العلمية ، والبريد اإلليكتروني بدقة  

 ، ورقم الهاتف .  

 
ُ
، شاملة املراجع ،   A4ا وعشرين صفحة ، حجم  العلمية املقدمة خمًس   = يفضل أال تتجاوز املادة

 . واملالحق

 Times new romanمن نوع  16= حجم الخط 

وضع الهوامش والتعليقات في نهاية كل صفحة ، واملراجع ، والفهارس ، واملالحق في نهاية البحث  =  

 . ، أو ورقة العمل

العلمية   باملادة  ، وُيرفق  باللغة االنجليزية  العربية ملخٌص  باللغة  العلمية املكتوبة  باملادة  ُيرفق   =

في حدود صفحة واحدة ، أو )    ُص ويكون امللخَّ   ٌص باللغة العربية ،لخَّ املكتوبة باللغة االنجليزية ، مُ 

 ٌص للسيرة الذاتية للباحث في حدود صفحة واحدة . لخَّ كلمة ( ، ومُ 150

= يفضل أن ُيرسل املشارك عرض املشاركة بطريق البور بوينت ، وأال تتجاوز مدة تقديم الباحث  

 دقيقة . 20-15من 

محتو =   لعرض  بوينت  بور  بقالب  املشارك  تزويد  من  سيتم  مجموعة  كذلك  ويضم  ى مشاركته، 

 النصائح والتوجيهات لتقديم عرض ناجح، مقدمة من طرف إدارة املحفل.

 



 

29 

 

 مهمة   تواريخ 

 م. 2023 مايو 20آخر أجل لتقديم امللخصات =

 من فعاليات املحفل العلمي    ا يومً   ستينا لطبيعة البرنامج فيمكن ارسال البحوث كاملة بعد  نظرً =

  .الدولي  

م ، املوافق  2023  حزيران  2ولغاية    مايو   29موعد املحفل الحضور وااللكتروني :  :    ات املؤتمر موعد  =

 هـ 1444 ذو القعدة 09-13

 

 الدورات التدريبية وورش العمل 

وأصبحت   -  ، ُمتطلباتها  في  ومتطورة  رتمها،  في   
ً
 سريعة

ُ
الحياة تسود  أصبحت  التكنولوجيا 

الحياة، ولم تعد خبراُت األمس تفيد في مجاالت اليوم ، وحتى نكون قادرين على ُمواَجهة 

نا؛ ألنَّ العالَم اآلن ال   د من خبراتِّ ِّ
جد 

ُ
نا ، ون ر أنفَسنا، ومهاراتِّ ِّ

طو 
ُ
التطور السريع ، علينا أن ن

تميزة ، والكفاءاتِّ العالية ، لذ
ُ
 إال بالُقدراَت املـ

ُ
 من  يعترف

ً
 واحدة

ُ
وراُت التدريبية ا كانت الدَّ

واملهارات،  الخدمات،  من  العديَد  لنا  ر  ِّ
 
َوف

ُ
ت التي   ، الذاتي   والتعليم  التطوير  ُسبل   ِّ

أهم 

 واألساليب الحديثة في التعلم والتطوير الذاتي . 

 "أريد"، فسعت إلى أن تكوَن مؤتمراُت املحفل العلمي  الدولي   -
ُ
وهذا ما اضطلعت به منصة

ورات التدريبية الهادفة ، إيماًنا منها من أنَّ التدريَب ُجزٌء أساس يٌّ في مق َرش ، والدَّ  بالوِّ
ً
رونة

ِّ ميدان، 
منظومة بناءِّ اإلنسانِّ املسلمِّ املنتجِّ املـؤثر ، والبد أن تستنفَر طاقاتِّ األمة في كل 

قا في   التوازن،، ويكون النجاُح ُمحقَّ
ُ
ِّ فيما يحسن، لتكتمل منظومة

ِّ املجاالت ، وأن وكل 
كل 

ورات التدريبية ال تقتصُر على املتعلم فقط ، ولكنَّ أثَرها سيعوُد على املجتمعِّ    الدَّ
َ
أهمية

كلهِّ بشكٍل عام . ومن هنا جاءت الدورات التدريبية و ورش العمل املصاحبة للمحفل 

 
ُ
ِّ املفاهيم التي ت

؛ لتسهم في  تنمية مهارات الباحث،  وتسليحه بأهم  له لالرتقاءِّ  العلمي  ِّ
ه 
َ
ؤ

، وُمؤسستهِّ العلمية التي  ز دوَر جامعتهِّ ِّ
بالحركة العلمية للناطقين بالعربية، مما سُيعز 
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وادناه نماذج لدورات وورش عمل عقدت في محافل سابقة وسننتقي ما نراه   يعمُل بها

 مناسبا للمحفل الحالي :

 . دورة االختراع واالبتكار وامللكية الفكرية -

والنشر في املجالت العلمية   ،جاهات الحديثة في مفاهيم البحث العلمي  دورة في االت -

  . املحكمة

 . الهوية العلمية للعلماء والخبراء والباحثيندورة صناعة  -

 محاضرة علمية   –للباحث  الذاتية املهارات تطوير -

ال    والتقديم العرض مهارات -  ورشة عمل   –الفعَّ

 ورشة عمل  -ورعايتهماملوهوبين   اكتشاف أساليب -

 محاضرة علمية   -املحاضرات  التكنولوجيا في استخدام -

 ورشة عمل  -عليها  واإلشراف البحثية  املشاريع إدارة -

 محاضرة علمية -  براءات االختراع وأهميتها في البحث العلمي -

 . البحوث متعددة التخصصاتبناء الفرق البحثية لغرض نشر  -
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 رسوم املشاركة

 مؤتمر من مؤتمرات املحفل العلمي الدولياملشاركة في 

 املشاركة بالحضور / تقديم ورقة بحثية 

 حقيبة املحفل العلمي الدولي 

 لقاءات علمية خاصة مع رؤساء املؤسسات العلمية 

 دوالر  400الرسوم 

  

 جميع الفعاليات  -رسوم املشاركة باملحفل كامال 

 ايام  6تشمل اإلقامة الفندقية ملدة 

 ضور / تقديم ورقة بحثية / النشر العلمياملشاركة بالح

 الدورات التدريبية وورش العمل

 حقيبة املحفل العلمي الدولي 

 جكارتا في مدينة  زيارات للمؤسسات العلميةرحلة 

 دوالر  880الرسوم 

 

 االندنوسية رسوم طلبة الدراسات العليا في الجامعات  

 املشاركة بالحضور / تقديم ورقة بحثية  

 الدورات التدريبية وورش العمل + شهادة طالب 

 التشمل اإلقامة الفندقية 

 ابراز هوية الطالب صالحة النفاذية عند التسجيل

 : مجانا الرسوم 
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 رسوم االشتراك بالحضور االلكتروني 

 بدون رسوم  –املشاركة بالحضور -1

متضمنة جميع الشهادات االلكترونية )مؤتمر رئيس + الدورات واملحاضرات  املشاركة بالحضور  -2

 دوالر  50وورش العمل( : 

3-  : محكمة  علمية  مجلة  في  النشر   + بحثية  ورقة  بتقديم  جميع    100املشاركة  )متضمنة  دوالر 

 ( 2خيارات الفقرة 

ل الى بلد االقامة  رسوم شحن الشهادات الورقية + نسخة من كتاب امللخصات عبر البريد املسج-4

 دوالر  100: 

 دوالر وتتضمن :  500رسوم شحن حقيبة املحفل العلمي الدولي كاملة -5

تذكرة املشاركة متضمنة جميع الشهادات االلكترونية )مؤتمر رئيس + الدورات واملحاضرات وورش  

 العمل(

 املشاركة بتقديم ورقة بحثية + النشر في مجلة علمية محكمة

 لفخري درع منصة أريد ا

 امليدالية )الذهبية/الفضية/البرونزية( للبحث املتميز حسب تقييم اللجنة العلمية 

 كتاب امللخصات املطبوع 

 شهادات الدورات واملؤتمر 

 املواد العلمية للدورات ، ومشاركات املؤتمرات 

 بية. تسجيال مرئيا الهم الدورات وورش العمل عبر اكاديمية أبصر للتعلم االلكتروني باللغة العر 

 وسام "داعم" مع شهادة بذلك ، والوسام بشكل مادي ملموس. 

 شهادة "منظم مؤتمر" لدعمه في تنظيم املحفل العلمي الدولي. 

 

 عبر الرابط  2023  مايو 20لشراء تذكرة مشاركة قبل يوم 

LY/EventMains/details/25-https://portal.arid.my/ar 

 

https://portal.arid.my/ar-LY/EventMains/details/25


 

33 

 

 .ولي  الد   لميدعم املحفل  العِ اِ 

على    ُم اعِّ دوالر ، وسيحصل الدَّ   100بمبلغ    ة العاشر في نسخته    فعاليات املحفل العلمي    يمكن دعُم 

 امليزات اآلتية : 

 . الدولي   شهادة "ُمنظم مؤتمر" مع خطاب شكر من األمانة العامة للمحفل العلمي   -

تحقيق   - عند  مستقلة  شهادة  على  والحصول   ، اإلنترنت  عبر  باملؤتمر  االلتحاق  إمكانية 

ملحدودية سعة  شخص فقط    200ل  و % في جلسات املؤتمر اإللكترونية أل 80تواجد بنسبة  

 القاعة االلكترونية. 

ريد "مع خطاب يؤكد ذلك. -
ُ
 شارة "داعم" على الصفحة الشخصية للعضو في منصة " أ

 يمكن شراء تذكرة الدعم عبر الرابط   -

 LY/EventMains/details/25-https://portal.arid.my/ar 

ولي ِ  ِ الد 
ِل الِعلمي 

 
ف ح   الـم 

ُ
 لـِجان

 ا.د.محمد حسن درجات االمين العام :  

 املشرف العام : د.سيف السويدي 

 هندرو ريسبيانتورو   الرئيس التنفيذي : د.

 

 رؤساء املؤتمرات 

 سيعلن عن تفاصيل هذه الفقرة الحقا 

 

 اللجنة الفخرية

 سلطنة عمان   –وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار  -أ.د. رحمة املحروقية 

 ماليزيا.  –رئيس جامعة ماليا    -أد. محمد حمدي عبدالشكور 

 عميد كلية العلوم الصحية جامعة انقرة يلدريم بايزيد  -أ.د.آيصون قارا بولوت 

العميد السابق لكلية دراسات القرآن والسنة بجامعة   -أ.د. عدنان بن محمد يوسف 

 العلوم اإلسالمية املاليزية 

أرسالن   طوران  أحمد  الفاتح    - أ.د.  محمد  بجامعة  اإلسالمية  العلوم  كلية  عميد 

 الوقفية

https://portal.arid.my/ar-LY/EventMains/details/25
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 رئيس جامعة غزة سابقا  -. عبد الجليل صرصور أ.د

 رئيس كلية الكتاب الجامعة  -أ.د. إياد غني إسماعيل 

 رئيس جامعة البصرة  -أ.د. ثامر الحمداني 

 رئيس جامعة األقص ى -أ.د. كمال العبد الشرافي 

 رئيس جامعة الزيتونة  -أ.د. هشام قريسة 

 رئيس الجامعة العراقية  -أ.د. علي صالح حسين 

 رئيس جامعة الزرقاء باألردن سابقا -.د. محمود حسين الوادي أ

 غزة   -رئيس الجامعة االسالمية  -أ.د. ناصر إسماعيل فرحات  

 جامعة االزهر عميد البحث العلمي -أ.د. محمد صالح أبو حميدة  

 القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية  -أ.د. ماهر عبد الرزاق النتشة 

 يس كليات سترادفورد ماليزيا رئ -د. كومار جوش 

 مدير الجامعة العربية املفتوحة  -د.موس ى بن عبدهللا الكندي  

 سلطنة عمان  -رئيس مجلس إدارة كلية الخليج  -د.عيس ى البلوش ي 

 

 اللجنة التحضيرية 

 هندرو ريسبيانتورو  د.

 أ.م.د. أميرة زبير رفاعي سمبس

 أ.م.د.هند حسين عبيد 

 

 العلميةأعضاء اللجنة  

 قطر -أ.د. سلوان كمال العاني 

 السعودية  –د. أميرة زبير رفاعي سمبس م.أ.

 السودان -أ.د. عبد هللا األمين حامد األمين 

 مصر  -أ.د. عبد الرازق مختار محمود 

 استراليا  -أ.د. سعد مخيلف  

 ماليزيا   -أ.د.نجم عبدالرحمن خلف 

 العراق  -أ.د. رزاق حميد يوسف 

 عمان -فالح مصطفى الكبيس يأ.د. مهند 

 الكويت  -أ.د. علي أسعد وطفة 

 االمارات  -أ.د.أسامة إسماعيل عبدالباري 

 الكويت  -أ.د. صالح العلي 
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 العراق  –أ.د. عبد املنعم خليل ابراهيم الهيتي 

 أ.د محمد مستقيم بن محمد ظريف 

 أ.د عدنان بن محمد يوسف 

 أ.د عبد هللا بن محمد املنيف

 ري أ.د عامر حسن صب

 أ.د محمد بن تركي بن سليمان التركي 

 أ.د الحسين بن محمد شواط 

 أ.د محمد عبدالرحمن طوالبة

 أ.د محمود حسين الوادي

 أ.د.فهمي احمد عبد الرحمن القزاز 

 أ.د. عمر حميد مراد الطائي 

 أ.د فيصل عبد السالم الحفيان 

 د.إندونيسيا خالد محمد حسون 

 الجزائر -أ.د. سليمان رحال 

 املانيا  –أحمد زيني الياسري  د. 

 الجزائر -د. بخوش وليد 

 ماليزيا  -د. ساجدة حلمي سمارة 

 قطر  -د.منى أحمد الشاوي 

 الجزائر  -د.سليماني صبرينة 

 سلطنة عمان  – د.خليفة الكحالي 

 سلطنة عمان  -د. عبدالرحمن البلوش ي 

 

 اللجنة التنسيقية العليا 

 نالبحري -د. فراس محمد إبراهيم الزوبعي 

 فلسطين  -أ.أسماء غراب 

 العراق  -أ.د. سحر خليفة سالم الجبوري 

 العراق  -د.جمال عبد ناموس 

 

 اللجنة االعالمية 

 أ.مهى شرف 
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 العلمي  سكرتارية املحفل 

 عبر التفاصيل أدناه   الدولي   للتواصل مع سكرتارية املحفل العلمي  

Almahfal.org    |    info@almahfal.org 


