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         وتدعو إدارة المؤتمر جميع المهتمين من باحثين وأكاديميين، وأساتذة جامعيين،
جتماعية واإلنسانية المعاصرة للمشاركة في وعلماء، وكل المهتمين بحقل الدراسات ا
هذا المؤتمر الذي يوفر فرصة المساهمة في تقديم رؤى وتصورات علمية جديدة تستجيب

للحاجة الملحة التي فرضتها القضايا المستحدثة في المجتمع اإلنساني المعاصر، وهذا 
قة تشابكية تفاعلية يقودها عقل الفريق البحثي الذي تحاول إدارة يتحقق إ في إطار ع

المؤتمر المساهمة في صناعته.

ً ً وتاريخيا ً وتربويا ً واقتصاديا ً وفكريا         شكلت معرفة اإلنسان لذاته اجتماعيا
جتماعية واإلنسانية منذ أقدم العصور حتى اآلن، وإذا ً للعلوم ا ً أساسيا موضوعا
كانت الفلسفة في المرحلة اليونانية قد تميّزت بالجانب الموسوعي الشامل، فإّن
جتماعية عن الفلسفة ذات ً للعلوم ا ً منهجيا المرحلة الحديثة قد شهدت انفصا

المنهج التأملي الحدسي.

جتماعية قد تطّورت بتطّور اإلنسان في كل          ومّما  شك فيه أّن العلوم ا
المراحل التاريخية التي مرّ بها، فلم يقتصر األمر على توّسع موضوعاتها التي بها
ميادين المعرفة اإلنسانية بقضايا لم تعرفها سابقاً، بل األهم هو التطور الجوهري
الكبير الذي أبدعه اإلنسان في مناهج دراسة الموضوعات المختلفة للعلوم

جتماعية. ا
       وبعد النجاح الكبير والسمعة الطيبة التي حققها هذا المؤتمر بنسخه األولى

Harran Üniversitei والثانية و الثالثة انطلقت جامعة حرّان الحكومية التركية  
Rimar academy بتنظيم  المؤتمر العلمي بالتعاون مع أكاديمية ريمار التركية 

Rimar CONGRESS جتماعية  الدولي الرابع للدراسات المعاصرة في العلوم ا
/ تشرين الثاني - - - ين عن بعد، أيام  بنظام المشاركة حضورياً وكذلك أون 

م. نوفمبر/  

ديباجة المؤتمر
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المؤتمر  العلمي الدولي الرابع للدراسات المعاصرة في العلوم االجتماعية



      يستهدف المؤتمر التعرّف على الموضوعات األساسية القديمة والجديدة التي تدرسها
جتماعية واإلنسانية، إضافة إلى التّطورات المنهجية الجديدة التي تبنتها هذه العلوم ا

العلوم في القرن العشرين والواحد والعشرين.
المؤتمر العلمي الدولي الرابع للدراسات المعاصرة في      يسعى مؤتمر ريمار الرابع 
جتماعية الذي تنظمه جامعة حران التركية بالتعاون مع أكاديمية ريمار العلوم ا
التركية إلى أن يكون منبراً علمياً خاصاً بالباحثين، وإلى إبراز أفكارهم وتصوراتهم الجديدة.

ت علمية محّكمة ذات تصنيف دولي، وهذا      وسُتنشر أبحاث المؤتمر ومخرجاته في مج
ما يساعد على تبادل األفكار بين الباحثين للوصول إلى معارف علمية تتعّلق بدورها
جتماعية المعاصرة التي تسهم في صناعة حاضر اإلنسان بالدراسات في العلوم ا

ومستقبله.

أهداف المؤتمر

- التعرف على الكتّاب والعلماء والمختصين الذين أضافوا مفاهيم جديدة ومبدعة في مجال
جتماعية أو المناهج الخاصة التي يتميزون بها. الدراسات ا

جتماعية المعاصرة. - فهم القراءات الجديدة التي أبدعتها الدراسات ا
جتماعية المعاصرة.    - محاولة الكشف عن منهجيات وميادين جديدة للدراسات ا

قديم ووسيط جتماعية واإلنسانية  ت أشكال التحقيب التاريخي للعلوم ا -مناقشة مشك
. وحديث ومعاصر
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جتماعية المعاصرة في ت التي يتعرض لها باحثو العلوم ا -الكشف عن العوائق والمشك
ت دراساتهم الجديدة.   مجا

جتماعية واإلنسانية، وتقديم أفكارهم - العمل على تكوين منبر علمي يختص بالدراسات ا
جتماعي والثقافي العام.  إلى الوسط ا

ت ما بعد الحداثة التي ميّزت القرن العشرين في إحداث ثورة منهجية        لقد ساهمت تحّو
جتماعية ليس على صعيد النتائج الدقيقة والعلمية التي تنشدها في العلوم ا
جتماعية المستجدة التي ً في الموضوعات ا المنهجيات الجديدة فحسب، إنما أيضا
قات اإلنسانية في ظل فرضتها الحياة المعاصرة، مثل: اإلرهاب، والعولمة، الع
جتماعية والنفسية التي أحدثها ظهور ت اإلنسانية وا ً إلى المشك التكنولوجيا، وصو

فيروس كورونا في نهايات العقد الثاني منى القرن الواحد والعشرين.

إشكالية المؤتمر

المؤتمر  العلمي الدولي الرابع للدراسات المعاصرة في العلوم االجتماعية



جتماعية. البحث العلمي في العلوم ا
جتماع الرقمي.  علم ا

جتماعي.  جتماع ومواقع التواصل ا  علم ا
. كوفيد  جتماعية بعد جائحة  كورونا   التغيرات ا

المرأة في المؤتمرات الدولية.
 التعليم غير النظامي في المجتمع الريفي.

ت التعليم في ظل جائحة كورونا.   تحو
 المرأة والطفل.

 المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي.
جتماعية.  مؤسسات الرعاية ا

محور التربية والتعليم:

، بعد جائحة Online عن بعد مستقبل التعليم اإللكتروني 
. كوفيد  كورونا 

اإلدارة الجامعية ومعايير الجودة  العالمية.
لكتروني.  األستاذ الجامعي في ظل التعليم ا

لكتروني.   الطالب الجامعي في ظل التعليم ا
  المحاضرة الجامعية وتكنولوجيا المعرفة.

لكترونية في المرحلة الجامعية.  المقررات الدراسية ا
 البحث العلمي والنشر العالمي الرصين.

لكترونية واقعها ومستقبلها في المكتبة الدولية ت ا  المج
والعربية والتركية.

. Index األرشفة اإللكترونية   قواعد البيانات الدولية 
لكترونية. ت ا  معامل التأثير في المج
. Eoi Doi أو   معرف الوثيقة الرقمي 

محور التعليم العالي والبحث العلمي:

محاور المؤتمر

محور علم االجتماع والديموغرافيا والخدمة االجتماعية:
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محور علم النفس:
ت النفسية التي ولدتها جائحة المشك

كورونا.
 علم نفس النمو واللغة والمراهقة.

 علم النفس التربوي.
 علم النفس اإلكلينيكي وقضايا

  الصحة النفسية.
 علم النفس الجنائي. 
 علم النفس واألوبئة. 

جات النفسية وتطبيقاتها  واقع اإلرشاد والع
الحديثة.

تجاهات الفكرية المعاصرة في  النظريات وا
علم النفس.

 سيكولوجية الطفولة، المراهقة، الشباب،
الشيخوخة.

 سيكولوجية الموهبة واإلبداع.
حتياجات الخاصة.  سيكولوجية ذوي ا

 علم النفس وأساليب القياس الحديث.

القياس والتقويم التربوي.
أنظمة التعليم ومعاييره عن  التكنولوجيا والتعليم 

. ُبعد
 التخطيط والتطوير في التربية والتعليم.

 التعليم الخاص والتعليم الحكومي.
بتدائية رياض األطفال، المرحلة ا  التعليم األساسي 

. والمتوسطة والثانوية
الكفايات المهنية والمناهج وأساليب التدريس الحديثة.

 المناهج الدراسية.

محور اللسانيات وتعليم اللغة:
اللسانيات الحاسوبية وحوسبة اللغة العربية.

. ثنائية اللغة، التعدد اللغوي، علم اللغة النفسي  اللغويات التطبيقية 
. لة علم األصوات، علم الصرف، النحو، علم التراكيب، علم الد  اللسانيات العامة 

 اللسانيات النصية وتعليمية النصوص.
. نجليزية،   الفرنسية القضايا الراهنة بلسانيات اللغات العربية، التركية، ا  علم اللغة واللهجات 

 اللغة العربية للناطقين بغيرها.

المؤتمر  العلمي الدولي الرابع للدراسات المعاصرة في العلوم االجتماعية
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علم التحقيق بين الماضي والحاضر.    
فهرسة المخطوطات.      

مية واألوبئة.      المخطوطات اإلس
الرموز  ً مناهج الُنّساخ قديما

 . ختصارات وا
مية. المكتبات اإلس

محور المخطوطات وتحقيق النصوص:
قات الدولية: محور العلوم السياسية والع

النظم السياسية والسياسة الخارجية.
 الفكر السياسي وبناء الدولة المعاصرة.

 إدارة األزمات: التعامل مع األزمات والكوارث العالمية.
 الديبلوماسية والتفاوض الدولي.

. كوفيد  قات الدولية بعد جائحة كورونا   الع
النسق الدولي، قات الدولية   المفاهيم المعاصرة للع

. ميزان القوة
قات التركية الدولية.  الع

 الثقافة البرلمانية.
 دراسات الجيوبلويتيك.

. العام، الخاص، الدستوري، اإلنساني، الجزائي، الجنائي، األحوال الشخصية، الدولي، التجاري
. ح والتنمية استجابة القانون لمتغيّرات الواقع، ودوره في اإلص جتماعية  ت ا  القانون والتحّو

تصال الحديثة والتكنولوجيا وانعكاساتها القانونية.  وسائل ا
 قانون مكافحة اإلرهاب.

جتماعية في زمن األوبئة  الجرائم ا
 الجرائم البيئية في القانون  الدولي.

جئين في القانون الدولي.  حقوق ال
 القانون اإلداري والمنازعات اإلدارية.

ستثمار والتجارة الخارجية.  قانون ا
 تحديث المناهج القانونية.

محور القانون:

محور العلوم اإلدارية واالقتصادية والمحاسبية:

مية. التمويل والبنوك اإلس
لكترونية. الدولة ا
قتصاد الرقمي.  ا

قتصاد في ظل جائحة كورونا   ا
ستثمار في الدول المتقّدمة.  ا

 الرأس المال البشري والتسويق الحديث.
 المحاسبة والتدقيق والتقارير والتوصيات المالية.

قتصادية والمالية.  النظم والتشريعات ا
ستدامة.  ا

صطناعي كتوجه حديث للمنظمات تطبيقات الذكاء ا
وبئة والجوائح الصحية  ل فترة انتشار ا زمات خ ادارة ا

الحوكمة الرشيدة ودورها في الحد من الفساد المالي
داري وا

الصحافة الرقمية وتحديثات السوشيال ميديا.
تصال. م وا  تكنولوجيا اإلع

مية.  التنمية اإلع
م في التنمية والتطوير والتوعية.   إسهامات اإلع

تصال. م وا  البحث العلمي في اإلع
. قضايا الشرق األوسط م الجديد والتحّدي األمني   اإلع

م. جتماعية في اإلع مية والقيم ا  الثقافة اإلع
جتماعي. مي في ظل شبكات التواصل ا  السبق اإلع

م. مي في وسائل اإلع  الخطاب اإلع

محور اإلعلام واالتصال:

محاور المؤتمر
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التاريخ القديم والحديث والمعاصر.
 التأثير والتأثّر بين الحضارات القديمة.

مية عبر العصور.  الحضارة اإلس
 تاريخ الدولة العثمانية.

 المتاحف واآلثار.

محور الدراسات التاريخية واآلثار:

قتها بعلم األديان. العلوم الدينيّة وقيم الفلسفة الدينية وع
 البحث العلمي في الفلسفة والدراسات الدينيّة.

مية. سفة المسلمون في الحضارة  اإلس  الف
 دور علماء الدين في زمن األوبئة. 

 الفلسفة المعاصرة والدين. 
مي.   فلسفة التصوف اإلس

م.  علم الك

محور الفلسفة والثقافة الدينية:
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محور الجغرافيا:
جتماعية.  قتها بالعلوم ا الجغرافيا وع

قتصادية والعولمة.  الجغرافيا ا
ف بين خت قتها بالثقافات والتشابه وا  الجغرافيا البشرية وع

المجتمعات.
 موارد الطاقة المتجددة وتطبيقاتها وإمكانات تطويرها.

 التحليل المكاني والزماني لجائحة كورونا
 تغير المناخ وانعكاساته البيئية  في استثمار الطاقة المستدامة.

 التهيئة العمرانية والتخطيط الحضري والمدن الخضراء.
 التنمية المستدامة وتجارب الدول الناجحة.

لكترونية. األلعاب ا
 البيوميكانيك في المجال الرياضي.

 علم التدريب الرياضي واللياقة البدنية.
 طرائق التدريس في التربية البدنية والرياضية.

جتماعية.  الرياضة والعلوم ا
حتياجات الخاصة. رياضة ذوي ا

محور الرياضة والشباب:

صناعة السياحة
التعليم السياحي والفندقي

تجارب عالمية في السياحة
التنمية السياحية

لكترونية في السياحة التطبيقات ا
ستثمار في قطاع السياحة ا

السياحة الدينية
جية السياحة الع
السياحة الثقافية

السياحة الدينية

محور السياحة:

محاور المؤتمر
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األدب العربي واآلداب األخرى.
 إرهاصات التجديد في النقد األدبي الحديث.

 النقد األدبي الحديث ودوره في  اإلبداع األدبي.
 النصوص المسرحية والشعر والنثر.

 الترجمة ووسائل التواصل.
 دراسات الترجمة والترجمة الفورية.

محور األدب والنقد والترجمة:



ضوابط المشاركة في المؤتمر

     تستقبل الهيئة العلمية للمؤتمر ملخصات األبحاث التي تتميز بمعالجات بحثية جديدة
جتماعية. لموضوعاتها أو تقدم قيماً ونتائج بحثية مضافة في حقل العلوم ا

    ُيرسل ملخص بحث  يقل عن  كلمة، ويستعرض الملخص أهمية البحث وأهدافه
واإلشكالية ومخطط تعريفي بالبحث وفق الميزات التالية:

· أن يكون العنوان ضمن محاور المؤتمر.
· أن يكون وفق المعايير العلمية المتعارف عليها.

· أّلا يقل عن  كلمة، و يزيد عن  كلمة.
· أن يكتب العنوان أعلى الملخص بشكل واضح.

· أن يتم تدوين اسم الباحث أو الباحثين أعلى الملخص مع مكان العمل واسم الدولة.
رقم الواتس أب إن وجد يميل ورقم الهاتف  · أن يتم كتابة معلومات التواصل: ا

· توضع صورة شخصية حديثة للباحث أو الباحثين أعلى الصفحة.
· السيرة الذاتية مرفقة بإيميل ملخص البحث.

    تقوم اللجنة العلمية بمراجعة ملخصات األبحاث أّول وصولها إليها، وُتعلم أصحاب المقترحات
المقبولة بذلك وتدعوهم إلنجاز بحوثهم للمشاركة في المؤتمر.

ً بعد انعقاد المؤتمر لنشره في مجلة علمية دولية محكمة وذات تأثير امباكت يتم إرسال البحث كام
يحاث التربوية واإلنسانية  أو جتماعية واإلنسانية أو في مجلة IJHER ل مجلة ريماك للعلوم ا فاكتور دولي 
ردمك – حسب اختيار الباحث-وضمن الشروط في كتاب جماعي يصدر عن الملتقى ويحمل ترميز دولي 

التالية:

(https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf)
-APA- اعتماد نظام  قتباسات7  في الكتابة و التوثيق و ا

- أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة، ولم يسبق نشرها، ولم ترسل للنشر في جهة أخرى.
نتساب، - أن تتضّمن الصفحة األولى العنوان الكامل للبحث، واسم الباحث، ورتبته العلمية، ومؤسسة ا

لكتروني. وباللغتين العربية واإلنكليزية، والعنوان ا

نجليزية. - تقديم ملخص للبحث بلغتين: العربية وا
- أّلا يتجاوز حجم البحث عشرين صفحة  صفحة، بما في ذلك قائمة المصادر والمراجع والجداول
والرسومات واألشكال، وعلى أّلا يقل عن عشر صفحات  بملف وورد Microsoft word، هامش الصفحة

. . ، وبين السطور  سم من جميع الجهات
Gras والعناوين ، والعنوان الرئيس مقاس  سميك Simplified Arabic - نوع الخط بالعربية:  

Gras الفرعية مقاس  سميك 
Majuscule ، والعنوان الرئيس  بحجم كبير Times New Roman تيني:   - نوع الخط بالخط ال
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العربية
اإلنجليزية

التركية
الفرنسية

لغات المؤتمر

بدء
 استقبال

 الملخصات

انتهاء
 استقبال 

الملخصات

ن اإلع
 عن البرنامج 

العلمي   للمؤتمر

أيام 
المؤتمر

/ تشرين األول –أكتوبر// تموز– يوليو/
 

/ تشرين األول –أكتوبر/ 7

- تشرين الثاني 7-
 – نوفمبر/ 

بدء استقبال
 األبحاث بصيغتها 

  النهائية

/  تشرين الثاني –
نوفمبر/ 

آخر أجل 
الستقبال

 األبحاث كاملة

/ كانون الثاني – يناير/

مواعيد مهمة
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رسوم المشاركة بالحضور  دوالر،
وتشمل:

- نشر األبحاث المشاركة في المؤتمر في مجلة علمية دولية محكمة ومصنّفة في قواعد بيانات دولية.
- شهادات مشاركة معتمدة من جامعة حران الحكومية التركية  Harran üniversitesi ومن أكاديمية ريمار.

- الخدمات التقنية  المصاحبة للمؤتمر. 
- حقيبة المشارك وفيها برنامج المؤتمر وقرطاسية مع مذكرة وكتاب تعريفي بالمؤسسات الراعية والمنظمة

للمؤتمر.
لكترونية، ويتم منح المشارك في الورشة شهادة حضور. - حضور ورشتين عمل، حول النشر العلمي واألرشفة ا

. Orcid  حصول كل باحث مشارك على رقم هوية الباحث العلمي الدولية-

رسوم المشاركة عن بعد  دوالر، وتشمل:

- نشر األبحاث المشاركة في المؤتمر في مجلة علمية دولية محكمة ومصنّفة في قواعد بيانات دولية.
- شهادات مشاركة معتمدة من جامعة حران الحكومية التركية  Harran üniversitesi ومن أكاديمية ريمار. 

لكترونية، ويتم منح المشارك في الورشة شهادة - حضور ورشتين عمل الكترونياً، حول النشر العلمي واألرشفة ا
حضور.

Orcid - حصول كل باحث مشارك على رقم هوية الباحث العلمي الدولية 
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