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تطورًا ملحوظًا وعناية فائقة يف جمال صناعة وإدارة املؤمترات واحملافل الدولية، واليت   احلركة العلمية العامليةتشهد  
االقتصادية الضخمة اليت تتميز هبا الدول الكربى على مستوى العامل، ونظرًا  العلمية و تُعد رافًدا من الروافد 

يم برانمج تدرييب تفاعلي تقرر تنظزيد من املتخصصني واحملرتفني يف هذا اجملال الواعد فقد  إىل محلاجة السوق  
 سادسة من احملفل العلمي الدويل.يف النسخة ال

 أهداف الربانمج
 يهدف الربانمج إىل:

 فقط، يسامهون يف "صناعة املؤمترات واحملافل العلمية" حول العامل"  مشاركني( 10"تدريب وإعداد )

 ستتعرف يف هذا الربانمج على االيت:
  :  .الدولية  العلميةواحملافل  بروتوكوًلت تنظيم املؤمترات  أوًلا
 أنواع اللجان العلمية ومهامها.اثنياا:  

 خدمة العمالء.يف سس اًلحرتافية  اثلثاا: األ
 الربامج العلمية املصاحبة والربامج الفرعية.رابعاا:  

 خامساا: عقد اًلتفاقيات وتفعيل الشراكات احمللية والدولية.
 سادساا: تصميم برامج املؤمتر واإلعالن والتسويق إليه.

 

 

 

 



 وستكتسب من خالل مشاركتك يف هذا الربانمج على اآليت:
: معلومات نظرية قي ِّمة حول أسرار تنظيم املؤمترات  واحملافل الدولية.   أوًلا

 الدولية.العلمية  خربة عملية يف تنظيم وإدارة املؤمترات واحملافل  اثنياا:  
 وإدارهتا.  أتسيس اللجانخربة عملية يف  اثلثاا:  
 خربة عملية يف مهارات التعامل مع الباحثني على اختالف درجاهتم العلمية وصفاهتم.رابعاا:  

ات ورائسة اجللسات العلمية واإلشراف على ورش العمل والدورات إدارة احملاضر   خربة عملية يفخامساا:  
 التدريبية.

 
 

 مميزات الربانمج
واحد من أقوى الربامج العلمية اليت جتمع العلماء والباحثني من شىت   "الدويل  يعترب الــ "احملفل العلمي .1

أحناء العامل، وقد حضي بسمعة طيبة واحرتام كبري على مستوى الباحثني األفراد أو املؤسسات العلمية 
األهلية واحلكومية، وهذا التميز هو احملفز األول ملن أراد التسجيل واالنضمام للمستهدفني العشرة 

 الربانمج.  يف هذا
مت اإلعالن عن   النسخة السادسة من احملفليتميز "احملفل العلمي الدويل" بتعدد التخصصات، ففي   .2

 أربعة مؤمترات حتت مظلة واحدة، وهي على النحو اآليت:
 واللغوية واألدبية لالجتاهات احلديثة يف الُعلوم االنسانية واالجتماعية  السادس املؤمتُر الدَّويلي  •
 .لالجتاهات املتقدمة يف الدراسات اإلسالمية واملخطوطات  السادسالدَّويلي  املؤمتُر   •
 .لالجتاهات احلديثة يف العلوم التطبيقية  السادساملؤمتُر الدَّويلي   •
ستدامة  السادساملؤمتُر الدَّويلي   •

ُ
 .للتنمية امل

تتنوع اإلدارات وتتعدد يث وهذا بدوره جيعل من املشاركة العملية يف إدارة هذه املؤمترات ميزة إضافية ح
 حتت سقف واحد.  اخلربات

ي" فلم يكتفي املنظمون هلذا الربانمج ابجلانب النظري فقط، فإن اكتساب اخلربات لم"التطبيق الع .3
عملية، وهذه ميزة أخرى تضاف ملا سبق، فالشهادة اليت سيحصل احلقيقية ال تكون إال ابملمارسة ال

 .السادسةعليها املشارك تثبت له املشاركة يف إدارة وتنظيم "احملفل العلمي الدويل" بنسخته  
وهذا ما يسمى ابلسياحة   يف ماليزاييقام هذا الربانمج يف أحدى أمجل عواصم العامل طبيعة وحضارة   .4

 العلمية.

 



 جحماور الربانم
 أواًل: احملور النظري

 التعريف ابملؤمترات العلمية الدولية واحمللية. .1
 أمهية املؤمترات العلمية. .2
 جلان املؤمترات وأنواعها ومهامها. .3
 برامج تنضمها املؤمترات العلمية. .4

 اثنًيا: احملور التطبيقي
 حماكاة برانمج اللجنة التنظيمية يف ترتيب التجهيزات النهائية للمحفل. .1
حماكاة مهام اللجنة التنفيذية للمحفل العلمي الدويل اخلامس من يوم االستعدادات الفتتاح احملفل  .2

 حىت يوم احلفل اخلتامي.
 حماكاة فنون التعامل مع الباحثني وكبار الشخصيات. .3
 
 
 

 املواعيد وعدد الساعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الربانمج

 إىل من األايم/الساعات

 أايم  7
16.April.2020 

/ربيع 24
 ه1441األول/

22. 
April.2020 

/ربيع 30
 ه1441األول/

 مساء  5 صباًحا  10 ساعات يومًيا  7



 تفاصيل الربانمج

 الربانمج  إىل  من اليوم والتاريخ 

 اليوم األول 
16.April.2020 

 

 مساء  3بعد الساعة  ن الفندقيالسكدخول اىل الو يوم الوصول  م 03:00 -

 دريبية. واستالم احلقيبة الت  بفريق العمل وتوزيع املهام تعاريفلقاء  م 09:00 م 07:00
 . الدويل العشاء مع ادارة احملفل العلمي م 10:00 م 09:00

 اليوم الثان 
17 Apil.2020 

 

 اللقاء األول )نظري( م 01:00 ص 10:00
 اسرتاحة ألداء الصالة وضيافة املشروابت الساخنة  م 02:00 م 01:00
 اللقاء الثان )نظري(  م 03:00 م 02:00
 وجبة الغداء والشاي  م 03:45 م 03:00

 التعامل مع كبار الشخصيات"ورشة عمل " م 5.00 م 3.45 

 اليوم الثالث 
18 Apil.2020 

 
 م 05:00 ص 10:00

 التطبيق العملي من خالل
 املشاركة يف اللجان التنظيمية للمحفل العلمي

 وجبة الغداء والشاي 
 اليوم الرابع 

19 Apil.2020 
 

 م 05:00 ص 10:00
 التطبيق العملي من خالل

 املشاركة يف اللجان التنظيمية للمحفل العلمي
 وجبة الغداء والشاي 

 اليوم اخلامس 
20 Apil.2020 

 
 م 05:00 ص 10:00

 رحلة إىل 
 رجية الرحالت اخلاعلمية سياحية + تطبيقات يف ادارة 

 الغداء والشاي وجبة 
 اليوم السادس 

21 Apil.2020 
 

 م 05:00 ص 10:00
 التطبيق العملي من خالل

 املشاركة يف اللجان التنظيمية للورش والدورات التدريبية 
 وجبة الغداء والشاي 

 اليوم السابع 
22 Apil.2020 

 
 م 05:00 ص 10:00

 العملي من خاللالتطبيق 
 املشاركة يف اللجان التنظيمية للورش والدورات التدريبية 

 وجبة الغداء والشاي 

 

 

 

 



 التسجيل  رسوم

 الرسوم ابلدوالر األمريكي الرسوم ابلرايل السعودي
5220  1250 

 سوم التسجيل تشمل االيتر 

 العلمي الدويل.  يف الفندق الذي سيقام به احملفل  ليايل  8االقامة الفندقية ملدة   .1
واحلصول على شهادة معتمدة من اجلهات اعتماد التسجيل وحضور الربانمج النظري والتطبيقي  .2

 .الدويل  املنظمة والراعية للمحفل العلمي
 " د. سيف السويدي.وليةصناعة احملافل الداحلقيبة التدريبية ونسخة جمانية من كتاب " .3
 ني فعاليات احملفل العلمي الدويل.املشاركمع    سياحية  ةعلميرحلة   .4
 جبة غداء يومًيا.الضيافة، وتشمل: املشروابت الساخنة أثناء الربانمج و  .5
 االستقبال يف املطار. .6
( من ورش العمل واحملاضرات العلمية أو الدورات التدريبية واحلصول على 3التسجيل واملشاركة يف ) .7

 اًليت:وبياهنا على النحو    شهادة مستقلة لكل دورة.

 ورش العمل واحملاضرات العلمية
 ورشة عمل  –أتسيس اجملالت العلمية وتصنيفها يف سكوبس   ✓
 ورشة عمل  –تطوير املهارات الذاتية للباحث   ✓
 حماضرة علمية -أمهية براءات االخرتاع يف تطوير جمتمع املعرفة  ✓
  Multidisciplinary Sciences مفهوم األحباث متعددة التخصصات ✓
 الفرق البحثية املشرتكة بني العلوم اإلنسانية والتطبيقية وفق الرؤية التفاعليةبناء   ✓
وأمهيتها يف احلركة العلمية للناطقني  Interdisciplinary Sciences دور البحوث البينية ✓

 ابلعربية
 ورشة عمل -استخدام التكنولوجيا يف احملاضرات   ✓
 عملورشة    -إدارة املشاريع البحثية واإلشراف عليها   ✓
 تنمية مهارات عضو هيئة التدريس يف البحث العلمي ✓
 ترصني الكتابة العلمية ابللغة العربية ✓
 مهارات تعامل الباحثني مع وسائل االعالم ✓



 الدورات التدريبية
 االخرتاع واالبتكار وامللكية الفكرية  ✓
 االجتاهات احلديثة يف مفاهيم البحث العلمي والنشر يف اجملالت العلمية  ✓
 البحث العلمي ذات التأثري العايلأدوات    ✓
 صناعة اهلوية العلمية للعلماء واخلرباء والباحثني  ✓
 املهارات البحثية يف ضوء املستجدات العصرية ✓
 راهليمنة الدماغية وطرق التفكري عند البش  ✓

 للتواصل واًلستفسار

 ي الدويل كراترية احملفل العلمس

al.orginfo@almahf 

00601157866173 

 اململكة العربية السعودية من داخل 
 مؤسسة ركائز علمية 

mre4con@gmail.com       
00966544179454                                                                          

00966543449192                                            

 
  

mailto:info@almahfal.org

