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 ة ملنصة اريد العام  األمانة كلمة 

 السادة العلماء األفاضل ، واخلرباء،  والباحثني األكارم

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

َب أمجَل ترحيٍب وأحرَّه هبذه النخبةِّ  ُيسعدان ابلنيابة عن ُرؤساء مؤمترات احملفل وجلانه املتعددة أن نُرح ِّ

، يف ماليزايلذي سُيعقد يف ، ا  ةالسادسالراقية من املشاركني يف فعاليات احملفل العلمي الدويل يف نسخته  

 هـ1441  شعبان   25-26، املوافق    م2020 أبريل  19-18الفرتة من 

حىت نكون ُمشاركني و ُمنتجني ، ُمبادرين وُمبدعني ، ها هي منصتكم ، منصة " أريد" تبادر وتطلق 

 نسخهيف وقد استقطبت مؤمترات احملفل العلمي  الدويل  ، من احملفل العلمي  الدويل   ةسادسالالنسخة 

، من خمتلف الدول الناطقني ابلعربية ني، واملثق فني، خنبًة من العلماء، واملفك رين، واخلرباء، والباحث السابقة

؛ ليتول وا على امتداد جلسات املؤمترات، مناقشَة حماوَر أساسي ة تتعل ق ابالجتاهات احلديثة يف كافَّة العلوم و 

التخصصات : االنسانية واالجتماعية، والتطبيقية ، والصحية ، واهلندسية ، والتنموية ، يتبادلون اخلربات، 

 .يقيمون عالقات حبثية متبادلة املنفعةو 

وسُتعىن املؤمترات مبعاجلة هذه املواضيع مبوضوعي ة ورصانة، معتمدة النهَج العلمي  ، لتخُلص بعد ذلك إىل 

 صوغ الرؤى، ورسم اخليارات، واقرتاح احللول اهلادفة إىل حتقيقِّ مصلحةِّ أوطاننا وخريِّ شعوهبا.

الدويل  إىل إقامة العديد من الدورات وورش العمل ، وبذلك جيمع العديد من كما يسعى احملفل العلمي  

 .األنشطة العلمية يف مكان واحد ، مما يتيح للمشارك االستفادة منها يف وقت واحد ، وبتكلفة أقل
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، ويُنشر بعضها اآلخر  Scopusو   ISIوستُنشر بعض البحوث املقدمة يف كتاب إجراءات مفهرس 

 .د الدولية للبحوث العلميةأري جمالتيف 

ويف اخلتام ال يسعنا إال أن نتقدم بوافر الشكر جلميع املتحدثني الرئيسيني ، والباحثني املشاركني ، ورؤساء 

اجللسات على مشاركاهتم القيمة ، والشكر موصول ألعضاء اللجان : التحضريية ، والتنظيمية ، والعلمية 

 ، وحرصهم على إجناح احملفل العلمي  وفعالياته .، و اإلعالمية على جهودهم املتواصلة

للجامعات كما نقدم عظيم الشكر ألعضاء منصة " أريد " على دعمهم ، ونزجي ابلغ تقديران وامتناننا 

على تشجيعها ودعمها الكامل ، وال يفوتنا أن نعرب عن شكران اجلم  ، وتقديران األمت    واملؤسسات املنظمة

، على مساندهتم هلذا امللتقى العلمي  .  لرعاة هذا احملفل العل  مي 

وملتقى الثقافات . وفقكم  السحر واجلمال، بلد  ماليزاي مع هناية العام امليالديأوقاات ماتعة تقضوهنا يف 

 هللا وسدد على طريق اخلري خطاكم .

 الدويل.أ.د.يوسف عبدهللا حممد / عن األمانة العامة ملنصة اريد واحملفل العلمي  
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 مقدمة 

 عاٌء عِّلميٌّ خاصٌّ أبعضاء املنصةِّ ، وهو وِّ   "احملفل العلمّي الدويلّ "  عن إطالقها برانمج "أريد "منصة  تُعلن  

 ُق الفائدةَ علميٍة ، وثقافيٍة ، وفكريٍة ، وتواصليٍة ، حُتق ِّ   ة وفعالياتٍ يستوعُب ما ميكنهم القيام به من أنشطٍ ،  

 ، ورؤية .  ، ورسالةٍ   هلذا احملفل  من قيمٍ  التحضرييةِّ   اللجنةِّ   وأعضائها يف ضوء ما أقر ه أعضاءُ   للمنصةِّ 

ملدة   ماليزاي - م2020 أبريل 22-18هلذا احملفل يف  إصدارٍ  سادسقام مرتني يف العام ، وسينطلق ويُ 

 أايم كما هو موضح يف اجلدول أدانه :  6/لياٍل    5

 الفعالية اليوم
 م 2020  أبريل 18-19  

 ه 1441 شعبان   25-26
 املؤمترات العلمية

 أبريل 20
 ه  1441  شعبان  27

 الرحلة العلمية السياحية 

 2020  أبريل  21-22
 ه1441 شعبان   28-29

 الدورات التدريبية وورش العمل
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   الدويلِّ  لميِّ العِ  لِ ف  ح  ـ  امل  ةُ ُهِوي  

 الرؤية :

 بينهم .  وتعزيزِّ التواصلِّ وتبادل األفكار ، العلماءِّ واخلرباءِّ والباحثني ،   مع  جللميٌّ عِّ   فلٌ حمَ 

 :  سالةالرِّ 

للناطقني  العلميةِّ  يف هنضةِّ املعرفةِّ والعلومِّ ابلطاقاتِّ  الرائدَ  العلميَّ  احملفلَ  أنشطتنا لنكونَ  ى من خاللِّ نسعَ 

 .  ابلعربية

 :األهداف  

اإلنسانِّ  إىل تنميةِّ  اليت هتدفُ  ةَ الشامل ةَ مبا حيقُق التنمي املختلفةِّ  اإلنسانيةِّ  واملعارفِّ  العلومِّ  أوال : تطويرُ 

 .  ورخائهِّ 

؛ من   شاركنيللمُ   دٍر من الفائدةِّ قَ   ، تتيح أكربَ   ح دينيف مكاٍن وزماٍن ُمو   متعددةٍ لميٍة عِّ   اثنًيا : إقامُة برامجَ 

م العلمية ، واستثماُر مشاركةِّ كبارِّ ، ومُ   والزمانِّ   قات املكانِّ و ِّ ع  مُ   جتاوزِّ   خاللِّ  ساعدهتم على توثيقِّ إسهاماهتِّ

 علميٍة تطويريٍة .  اخلرباءِّ يف تقدميِّ برامجَ 

العقبات  أحناء العامل ، وتذليلُ  تلفِّ للباحثني من خمُ  واملتعددةِّ  ةِّ اجلادَّ  العلميةِّ  رصِّ املشاركةِّ فُ  اثلثًا : تيسريُ 

 ملساعدة املشاركني من املناطق املنكوبة .
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سبلها، وتشجيع الباحثني على تطوير قدراهتم و تقدمي  ، وتيسريِّ  شرِّ العلمي ِّ بعمليةِّ النَّ  رابًعا : االهتمامُ 

 دة .حَّ افة وُموَ ، يف ضوء ما نلتزم به من معايري شفَّ لمي  أفضل إنتاجهم الع

ُع علىلمية ، ، واحتادِّ الطاقاتِّ العِّ  لتالقحِّ األفكارِّ اإلبداعيةِّ  ناسبةٍ بيئةٍ حبثيٍة مُ  توفريُ  : اسادس عقدِّ  ُتشج ِّ

 عيد الدويل  .بتطويرِّ البحثِّ العلمي  على الصَّ   املعنيةِّ   لميٍة بني األفراٍد واملؤسساتِّ اتفاقياٍت عِّ 

تبادلٍة فائدٍة مُ  تلف أحناء العامل ؛ لتحقيقِّ معقولة للباحثني من خمُ  بتكاليفِّ  ةٍ تقدمسادًسا: توفرُي خدماٍت مُ 

 لة األنشطة اليت تشتمل عليها برامجُ منها كذلك يف ضوء مجُ  واإلفادةِّ  الرتكية التجربةِّ  يف إثراءِّ  ، تتجسدُ 

 فل .احمل

 متنوعةُ   مشرتكةٌ  عنه مشاريُع علميةٌ   بني األفراد واملؤسسات ، مبا يثمرُ   العالقاتِّ   على توثيقِّ   سابعا : العملُ 

 .  اإلنساين  اجملتمعِّ   الفوائد ، و دعٌم لالبتكار واملخرتعات اجلديدة ، مبا حيقق تقدمَ   ةُ تعدداجملاالت ، وم

 فلسفة الشعار  

 املشروعَ  دُ س ِّ ومعاٍن دقيقة. جتَُ  عميقةٍ  فلها على دالالتٍ " حملأريد "منصة  الذي اختارتهُ  عارُ نضوي الش ِّ يَ 

 مصدرٌ   يوحي أبنهُ   ، شكلهُ  "د رياها منصة" أُ اليت تتبنَّ   املبادئِّ   وهرِّ  عن جَ رب ِّ عَ الذي يُـ ،  دَّويل   ال  العربَّ   العلميَّ 

، وعلى  ختصصاهتم ، وحيتويهم على تنوعِّ  يرعى الباحثني،  املستقبلية البشريةِّ  ب للطاقةِّ ال ينضُ  حقيقيٌّ 

 اليت ينطقون هبا هي صاحبةُ  العربيةُ  األرضية، وتبقى اللغةُ  الكرةِّ  أحناءِّ  ، من مجيعِّ  مراتبهم العلمية اختالفِّ 

عن  التعبريِّ  هو لونُ  جُ ر ِّ املتدَ  قُ زر األ . لونهُ  والفنون  والعلومِّ  احلضارةِّ  بريشتها أحلى قصصِّ  ، ترسمُ  اجلاللة

 والصفاءَ   المَ السَّ   ماءِّ السَّ   من لونِّ  اجلأش ، وأيخذُ   ورابطةَ  والقوةَ   الثقةَ   احمليطاتِّ   الذات : أيخذ من صفاتِّ 

 . الالهنائي
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 ويلِّ الدّ  العلميِّ  حفلِ ـ  امل ؤمتراتُ مُ 

 ، هي :  من املؤمتراتِّ   هذا العام العديدَ  ظلتهِّ حتث مِّ   مع احملفلُ جيَ 

  لوم االنسانية واالجتماعية لالجتاهات احلديثة يف العُ  سادسال ويلي الد   املؤمترُ  -

 . واللغوية واألدبية 

 . الدراسات اإلسالمية لالجتاهات املتقدمة يف  سادسال املؤمتُر الد ويلي  -

 لالجتاهات احلديثة يف العلوم التطبيقية. سادسالاملؤمتُر الد ويلي  -

 .املُستدامة  تنمية لل سادسال املؤمتُر الد ويلي  -
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   ويلِّ الد   لميِّ العِ  فلِ ح  ـ  امل يف طريقِ  إضاءاتُ 

 أصل كلمة احملفل : -
َ واهتمَّ بهِّ ، وال  : اسمُ   َم  ف ل ْحَفُل مَ ـمكان من َحَفَل ، حَيْفُِّل َحْفال ، وَحَفَل ابألمرِّ ، ولألمرِّ : ُعِنِّ

 مكاُن اجتماٍع ملوضوٍع ما ، واجلمُع : حَمافِّل ، فالكلمة عربيٌة يف أصلها واستخدامها .  :

 اتجامع ، وهي  جامعات تركية وماليزية وعربيةمن احملفل ستكون برعاية   ةسادسالالنسخة   -
تعدُّ األقدَم واالخرية  ،  منها جامعة ابرتني وجامعة سكارسا وجامعة مالاي  حبثية حكومية رائدة ،  

واألكرَب يف ماليزاي ، أتسست منذ أكثر من مئة عام ، ُتدرَُج يف كل ِّ عاٍم ضمن قائمة اجلامعات 
( بني اجلامعات   19ركز )  ( يف ترتيب اجلامعات العاملية ، وامل70املتفوقة عامليا ، حتتل املركز )

 اآلسيوية ، واجلامعة األوىل يف ماليزاي .
 كلُّ حموٍر من حماور احملفل قد يكون مؤمترًا ختصصيا يف احملافل القادمة. -
جاء وفقا لدراسة قامت هبا األمانة صصية هلذا احملفل ختعدد املؤمترات التالسبب يف اختيار   -

 .صيةمؤمترات ختصُّ اثنية  ني مبحاور خمتلفة و مؤمترين عامَّ العامة للمحفل ، ومت اعتماد  
 ، إمكانية املشاركة مبلخص او مبُلصق علمي  .   الدويل    مما مييز هذا احملفل العلمي   -
 لكل مشارك . شهادةٌ   صدرنرتنت أثناء فعاليات احملفل ، وتُ اعتماد املشاركات عرب االُ  -
 وهي،   احملفل  ؤمتراتإىل م قدمتُ   حبوث ثالثة  فضلأل  جوائز  اعتماد ثالث  :  العلمية  أُريد   جائزة -

 (.السياحية  والرحلة  والدورات  املؤمترات)  ابلكامل احملفل  حلضور  جمانية  استضافة
 من اجلامعات الراعية.  معرض خاص لالخرتاعات واالبتكارات مع جوائز الفضل املشاريع -

 

 

 

 



 

9 

 

 ولية :املؤمترات الد  

علوم اإلنسانية واالجتماعية  لالجتاهات احلديثة يف ال سادسال املؤمتُر الد ويلي 

 واللغوية واألدبية 

 مقدمة املؤمتر

 ( ؛ ليكونَ واللغوية واألدبيةلالجتاهات احلديثة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية    سادسال) املؤمتر الدويل    جاءَ 

  احلديثة يف العلوم اإلنسانيةِّ  رة ، واالجتاهاتِّ على الرؤى املعاصِّ  ، واالطالعِّ  املستقبلِّ  ا يف استشرافِّ رائدً 

 .واالجتماعية

نظرهم مبا يتيح   أفكارهم ، ووجهاتِّ   صني لتبادلِّ للباحثني واملهتمني واملخت  ساحنًة طيبةً   هذا املؤمترُ كما أييت  

من صعيد ، وكذلك  على أكثرَ  صائبةٍ  قراراتٍ  على اختاذِّ  الذي يساعدُ  الفكري ِّ  من التالقحِّ  االستفادةَ 

مع   والشراكاتِّ   التعاونِّ   آفاقِّ   فتحَ   مستقبلية ، وهذا ما يتطلبُ   ملشاريعَ   نواةً   هذه املؤمتراتِّ   العمل على جعلِّ 

 .الكفاءات والطاقات العلمية  خمتلفَ   ومستوعبةٍ  حاضنةٍ  حبثيةٍ   مؤسساتٍ 

 يف املعارفِّ  أغلبُ  وتتصلُ . والتخصصاتِّ  العلومِّ  وبتالقحِّ  ىنابلغِّ واالجتماعيةِّ  اإلنسانيةِّ  العلومِّ  حقلُ  يتميزُ 

 ..واجلغرافيةِّ والفلسفيةِّ واإلعالمية لتارخييةِّ او  النفسيةِّ الرتبويةِّ و  جتلياتهِّ  يف اإلنسانَ  يهم ما بكل ِّ  اجملال هذا

 إشكاالتٌ  وطُرِّحت  ،  قرون  منذ  صوىقُ   أمهيةً    واجملتمعِّ ابإلنسانِّ   املرتبطةِّ   القضااي  يف البحثُ   انلَ   ولقد .  خلإ

 ، واملعارف العلومِّ  بني وتداخلٍ  تنوعٍ  من حتمله ما بكل ِّ واالجتماعيةِّ  اإلنسانيةِّ  العلومِّ  تطويرِّ  يف تبحثُ 

 .  وحلول  وبدائلَ  أجوبةٍ   عن  احبثً   والتفسريَ   الوصفَ   حاولت ومقارابتٌ   نظرايتٌ   وظهرت
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 أهداف املؤمتر

 واالجتماعية.دراساتِّ اإلنسانيةِّ ال  يف جمالِّ   العامليةِّ و   والعربيةِّ   احملليةِّ   يف التجاربِّ  املعاصرةِّ   االجتاهاتِّ   رصدُ -

من حيث مشكالهتا البحثية وأطرها   الدراساتيف    ، وحتليلها  جنبيةرصد املمارسات البحثية العربية و األ  -

 النظرية و املنهجية وإضافاهتا املعرفية و التطبيقية.

 واالجتماعية.تقدمُي رؤيٍة عامٍة عن واقعِّ االجتاهاتِّ البحثيةِّ السائدةِّ يف الدراساتِّ اإلنسانيةِّ     –

 .اإلنسانية  العلومُ   هبا  مترُّ   اليت  املعاصرةِّ   التحدايتِّ   عاملِّ م  استشرافُ   -

 .  خدمةِّ العلومِّ اإلنسانيةِّ واالجتماعيةيف   حلديثةِّ ا  التقنياتِّ   دورِّ   إبرازُ  -

 االجتاهات احلديثة يف الدراسات الرتبوية والنفسية واالجتماعية والفلسفيةأوال :  

 .  املبكرةاالجتاهات املستقبلية يف تربية الطفولة  

 .  االجتاهات احلديثة يف الرتبية اخلاصة

 .  جودة التعليم العام واجلامعي املشكالت واحللول

 .  الرتبية والتعليم الواقع وآفاق املستقبل

 .  الرتبية األخالقية وحتدايت العصر

 .  االجتاهات احلديثة يف اإلدارة الرتبوية

 . لكرتويناالجتاهات احلديثة يف التعليم اإل

 .  التعليم املفتوح رؤية جديدة
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 .  االجتاهات احلديثة يف إعداد املعلم

 .  االجتاهات احلديثة يف دراسات الرتبية النوعية

 .  االجتاهات احلديثة يف الرتبية الرايضية

 .  االجتاهات احلديثة يف دراسات الصحة النفسية وعلم النفس الرتبوي

 . املناهج الدراسية آفاق للتطوير

 .  ت التدريس دراسات الواقع وتطلعات املستقبلاسرتاتيجيا

 .  االجتاهات احلديثة يف تكنولوجيا التعليم

 .  االجتاهات احلديثة يف علم النفس الرايضي

 .  اإلعالم الرتبوي الواقع وحتدايت املستقبل

 .  االجتاهات احلديثة يف علوم الصحة والتدريب الرايضي

 الرتبوي والتعليمي.عالم  االجتاهات احلديثة يف صناعة اإل

 األطفال والشعوب وقت األزمات واحلروب.  يفأمهية صناعة الرتفيه وأثرها  

 ، بني األصالة واملعاصرة.  ، والصراعات  واجب املرأة جتاه األزمات

 .  ، وحضارة اجملتمعات  ، واالجتماعية على هنضة  ، واإلعالمية  أثر التكامل بني املؤسسات التعليمية

 .  بوية يف حتقيق التغيري واالبتكار حنو رايدة التعلمدور القيادة الرت *

 .  االبتكار وقيادة مدارس املستقبلو دور القيادة الرتبوية الواعية يف تشجيع ثقافة اإلبداع    -
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 .  األمناط الرتبوية القيادية املعاصرة وثقافة اإلجناز اجلماعي   -

 .  القيادة الرتبوية الداعمة لتهيئة بيئة تعلم حتقق فرصا إجيابية للمتعلمني   -

 .  القيادة الرتبوية الفاعلة يف التأسيس للتدريس التفاعلي اجلاذب واملؤثر   -

 .   افاق جديدة  –البحث العلمي     -

 مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، ومميزاهتا . -

 الرتبوية يف ظل التطور التكنولوجي:  مواكبة املستجدات  *

 رؤى مستقبلية.  –الرتبية اخلاصة ورعاية املوهوبني    -

 سرتاتيجيات.بداع واالبتكار يف املمارسات واالاإل  -

 اإلرشاد األكادميي املهِن الفع ال.  -

 * تطوير املمارسات املهنية لدى معلمي الرايضيات والعلوم.

توظيف اخلرائط   -العملية التعليمية: )تفعيل اسرتاتيجيات الطالقة اإللكرتونية  * تطبيقات الواقع املعز ز يف  

 الذهنية اإللكرتونية ودجمها يف العملية التعليمية(.

 ة ابستخدام التطبيقات اإللكرتونية.اعل* اإلدارة الصفية الف

 االجتاهات النفسية املعاصرة يف الدراسات املختصة بذوي االحتياجات .  *

 هات احلديثة يف التنمية البشرية من منظور اقتصادي .االجتا  *

 .التطبيقية  لعلوماب  واالجتماعية   اإلنسانية  العلوم  ربط  يف  احلديثة  االجتاهات*  
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 ت التارخيية واجلغرافية واإلعالم والفنوناالجتاهات احلديثة يف الدراسااثنيا :  

 االجتاهات احلديثة يف الدراسات التارخيية 

 دراسات يف التاريخ القدمي   -أ  

 دراسات يف التاريخ الوسيط    -ب  

 دراسات يف التاريخ احلديث   -ت  

 .  الدراسات التارخيية بني اآلليات التقليدية وتكنولوجيا املعلومات  -

 .  دراسة التطورات احلديثة يف مناهج البحث التارخيي  -

 االجتاهات احلديثة يف الدراسات اجلغرافية

 دراسات يف اجلغرافية الطبيعية    -أ

 دراسات يف اجلغرافية البشرية    -ب

 دراسات يف التقنيات اجلغرافية     -ت

 .حنو دراسات مستقبلية يف حبوث اإلعالم بني النمطية والتجديد واإلبداع   -

 .دور اإلعالم املهِن يف هنضة التعليم والتدريب لتحقيق اجلودة    -

 دراسات يف اإلعالم الرقمي ودوره يف مواجهة املشكالت اجملتمعية .  -

 االجتاهات احلديثة يف البحوث والدراسات اإلعالمية .  -

 ت احلديثة يف جمال العوملة الرقمية .الدراسا  -
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 التحوالت السياسية(.  -اإلعالم املوجه  -اإلعالم ومتغريات العصر )الشبكة املعلوماتية  -

 .  االجتاهات احلديثة يف الصحافة العاملية  -

 دراسات مقارنة بني الفنون املعاصرة والتأثريات املتبادلة .   -

 حتديث مناهج تعليم الفنون وطرائقها يف ضوء االجتاهات املعاصرة . -

 االجتاهات احلديثة يف جمال الفنون البصرية .  -

 أتثري االجتاهات املعمارية احلديثة يف عمارة املسجد املعاصر .  -

 سات املعاصرة يف فن اجلرافيك .االجتاهات احلديثة والدرا  -

 العلوم اللغوية واألدبيةاالجتاهات احلديثة يف  اثلثا :  

 املدارُس اللسانيُة القدميُة واحلديثُة ، وأتثرياهُتا يف بناءِّ اللغةِّ وتطور ِّها.  -

 اللغوايُت التطبيقيُة وجماالهُتا .  -

 علم األصوات وتكامل املعارف .  -

 املعجميُة احلديثُة .الصناعُة    -

عجمِّ الَعرب ِّ وتطويُر قواعدِّ البياانتِّ اللغويةِّ. -
ُ
 َحْوسبُة امل

 التأصيُل يف الد ِّراساتِّ اللغويةِّ احلديثةِّ .  -

 إشكالية املصطلح اللساين يف اللغة العربية . -

 السيميائياُت ونظريُة اخلطابِّ اللغوي  .  -
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 صرة ، وأثر التغريات اجملتمعية يف اللغة .دراسات يف اللسانيات االجتماعية املعا  -

 االجتاهات احلديثة يف علم اللغة النصي .  -

 عالئُق اللسانياتِّ ابلرتمجةِّ اختالفًا وائتالفًا .  -

 إسهاماُت التقنياتِّ احلديثةِّ يف جمالِّ البحثِّ الرتمجي ِّ النظري ِّ والعملي ِّ . -

 ة .اجتاهاٌت حديثٌة يف تعليمِّ العربيةِّ لغًة اثني  -

 االسرتاتيجياُت النشطُة يف تعليمِّ مهاراتِّ اللغةِّ العربيةِّ.  -

رون بني التأثرِّ والتأثريِّ .  - عاصِّ
ُ
 ُروَّاُد الد ِّراساتِّ اللغويةِّ امل

 مستقبل اللغة العربية وحتدايهتا يف عصر التقنية املعلوماتية. -

 الدراسات األدبية والنقدية وتياراهتا وتطبيقاهتا احلديثة.  -

 أصيل يف الدراسات األدبية احلديثة.الت  -

 السرد العرب احلديث ودوره يف تطور اخلطاب األدب.  -

 رو اد الدراسات األدبية املعاصرون.  -

 التلقي والرتمجة واالستقبال يف اآلداب العربية والعاملية.  -

 حتوالت املسرح والفنون البصرية يف سياق املتغريات اجلديدة . -
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 واملخطوطات   اإلسالمية   الدراسات   يف   املتقدمة   لالجتاهات   سادسال  الدويل  املؤمتر 

 مقدمة املؤمتر

إن اعتقاداتِّنا وعباداتِّنا وأخالقَنا منبثقٌة من معني الوحي الصايف ، وموافقٌة لنهج اإلسالم الصحيح . وحنُن 

الفذَّة : إصالًحا ومشوليًة ووسطيًة ، وعرب بواسطةِّ ختصصِّ الدراساتِّ اإلسالميةِّ نتعرُف على معاملِّ اإلسالمِّ  

 هذه الدراسةِّ ندرك أسراَر العِّزة يف احلضارةِّ اإلسالميةِّ ، وسبَل االرتقاءِّ ابألمة .

يُعىن هذا املؤمتُر ابلدراساتِّ واحلضارةِّ اإلسالميةِّ ، وهو أشبُه بورشةِّ عمٍل كبريٍة يلتقي فيها العلماُء ، و 

ربات،  واكتسابِّ املعارفِّ التخصصية ، واملهاراتِّ العقلية ، والقيمِّ اإلنسانية  الباحثون من أجلِّ تبادلِّ اخل

؛ للتعاملِّ مع املصادرِّ الشرعيةِّ ، والقضااي العصريةِّ بروحِّ الوسطية ، يف بيئٍة تعليميٍة تتقُن التقنياتِّ احلديثة  

 ، وتشجُع البحوَث العلمية ، وتدعُم مهاراتِّ االتصال .

 املختلفة  لوَمهاوعُ   َدها،وتفرُّ   شخصيَتها،  ميث ل  الضخم،  ضاريُّ احلَ   وخمزوهُنا  ،  األمة  ثروةُ   ثَ الرتاالشك يف أن    

ا  نقطةُ   وهو  ،  .َمضت    قرون  خالل اإلنساين  املستوى  على  وحضورها  التارخيي  حتوهل ِّ

 فاستفادت  ،  خمزونهِّ   وتوزيعُ   وحتقيُقه،  به،  واالعتناءُ   فتُحه،  مَتَّ   بعُضها  الثروة،  هذه  خزائن  أهم ِّ   من  واملخطوطاتُ 

 .إحيائه إلعادة اجلميعِّ   جهودَ   ينتظرُ   يزال  ما  -  كثريٌ وهو    -   اآلخرُ   وبعُضها املتالحقة،  األجيالُ   منه

 كل ِّ   يف كربى  علمية كنوزاً   ميثل،  اضخمً  اتراثي   خمزوانً  متلكُ  ناأمتَ  أن على ابلرتاثِّ  ناملهتمو  ويكاُد جيمعُ 

َد جهوَد َمْن سبَق يف خدمةِّ تراثِّ األمة .  اإلنسانية والتطبيقية اجملاالت ، ومن هنا جاء هذا املؤمتر لُيعاضِّ

 فاعالً   املخزونُ   هذا  لن يكونَ   وإنزالهِّ إىل أرضِّ الوقعِّ خلدمةِّ اإلنسانيةِّ مجعاء . فتحقيُق الرتاثِّ أمٌر عظيٌم ، و
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 العلمية، واملؤسساتِّ  الباحثني، جهودِّ  تضافرِّ ، وبدونِّ  الرصني العلمي ِّ  ابلتحقيقِّ  إحيائهِّ  ةإعادِّ  دون  ومؤثرًا

  .اخلاص  والقطاعِّ   ،  واحلكوماتِّ   البحثية،  واملراكزِّ 

 توجيهب ؛ لتضطلعَ  العربية ابجلامعاتِّ  األكادمييةِّ  األقسامِّ ومن على مِّنرب هذا املؤمتر نوجُه دعوتَنا إىل كل ِّ 

 يكون وال.  ابلرتاثِّ  متخصصة مراكز إنشاءِّ  زايدةِّ ولتسهَم يف  ، الرتاث كتبِّ   حتقيقِّ  إىل العلمي البحث

      .  اخلاص  القطاعِّ   مع جديةٍ   شراكاتٍ  وبناءِّ  ،الرمسي ِّ   عمِّ لدَّ اب  إال  ذلك

 أهداف املؤمتر:

 استشراف رؤية إسالمية أصيلة للقضااي اإلسالمية املعاصرة.  -1

سحبها إىل    الدراسات اإلسالمية من اجلانب النظري إىل اجلانب التطبيقي ؛ هبدفاإلسهام يف حتويل    -2
 أرض الواقع ؛ خدمة للبشرية . 

أمهية الربط بني بني العلوم الشرعية ، والعلوم الكونية واإلنسانية من أجل تفعيل سليم وفاعل ألحكام   -3
 الشريعة اإلسالمية ، ومسايرهتا للمستجدات اإلنسانية .

 عرض أحدث األحباث العلمية يف جمال الدراسات اإلسالمية.  -4

 التجديد يف مناهج تعليم ختصصات الدراسات اإلسالمية.  -5

االستفادة من التجارب الناجحة يف مواجهة املشكالت والتحدايت الفكرية، وخدمة العلوم الشرعية  -6
 علمي ا وإعالمي ا .

 الباحثني املشاركني يف املؤمتر .تبادل اخلربات العلمية والبحثية بني    -7

 عرض القضااي وحتليلها  ذات االهتمام من منظور علمي .  -8

اإلسهام يف إبراز دور احلضارة اإلسالمية وما قدمته للبشرية يف شىت امليادين، وما متيزت به عن سائر  -9
 .  احلضارات األخرى
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ة ابلدراسات واحلضارة اجملاالت املتعلق  دعم حركة البحث العلمي وتطويرها على أسس علمية يف كل  -10
 اإلسالمية

 الوقوف على واقع املخطوطات ، والواثئق التارخيية يف العامل ، والتعريف هبا .  -12

توحيد اجلهود يف خدمة حتقيق املخطوطات ، والواثئق التارخيية ، وذلك عرب وضع قواعد علمية  -13
 .ال دراسة املخطوطات ، وحتقيقها  حمكمة يف جم

تبادل اخلربات ، وترقية املهارات ، يف جمال حتقيق املخطوطات ، وتوفري فرص عملية للتعاون بني  -14
 املهتمني ، لإلفادة منها يف املشاريع املستقبلية .

 َماور املؤمتر

 أوال : الدراسات اإلسالمية

 .  القرآنية  الدراسات  يف  حديثة  اجتاهات  -

 .وإعجازه  وقراءاته  وعلومه الكرمي   القرآن  تفسري  يف  دراسات  - -

 .املعاصرة  التحدايت  مواجهة  يف  ودورها  اإلسالمية  العقيدة  يف  دراسات  -

 .تدوينها  يف احملدثني  ومناهج  وعلومها  النبوية  السنة  يف  دراسات  -

 .املسلمني  املؤرخني  وجهود اإلسالمي  والتاريخ  النبوية  السرية  -

 .املقارن  الفقه  املعاصرة  القضااي  فقه  وأصوله،  الفقه:  اإلسالمي  الفقه  يف  دراسات  -

 .اإلسالمية  واإلدارية  الشرعية  والسياسات  النظم  يف  دراسات  -

 .اإلسالمية  العلوم  فروع  تدريس  وطرق  املناهج  يف  دراسات  -
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 .  العوملة  عصر  يف  منه  اإلفادة  وكيفية  الديِن  اخلطاب  -

 .استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال احلديثة يف التعريف ابإلسالم والدعوة إليه  -

 اثنيا : احلضارة اإلسالمية ، واملخطوطات والواثئق التارخيية

 .احلضارة اإلسالمية،  وما متيزت به عن سائر احلضارات األخرى على مر العصور 

 اإلنسانية .أثر احلضارة اإلسالمية يف تقدم   -

 إسهامات علماء العرب واملسلمني يف جمال الطب ، والعلوم التطبيقية . -

 ."  واملفاهيم  الرؤى"  العلمي  والبحث  املخطوطات  -

 أثر املخطوطات يف خدمة العلوم واملعارف اإلنسانية املعاصرة .-

 ، والواثئق التارخيية .  املخطوطات  حتقيقخدمة   يف  البحوث  ومراكز،    األكادميية  املؤسسات  دور  -

 مقرتحات ، وأفكار إبداعية لتفعيل برامج حتقيق املخطوطات ، والواثئق التارخيية ، ودراستها . -

دور التقنيات احلديثة يف حفظ املخطوطات والواثئق التارخيية ، ودراستها ، وصيانتها ، وفهرستها ،  -

 وتصويرها ، وتداوهلا . 
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 لالجتاهات احلديثة يف العلوم التطبيقية   سادس ال  ويلي الد   املؤمترُ 

 مقدمة للمؤمتر 

ُمؤمتُر االجتاهاتِّ احلديثةِّ يف العلومِّ التطبيقيةِّ هو واحٌد من ُمؤمتراتِّ احملفل ، يتناول حماوَر عِّدة ؛ لتطبيقِّ 

وهو يوفُر فرصًة فريدًة للباحثني ، واملمارسني ، املعرفةِّ يف أحدِّ حقولِّ العلومِّ الطبيعيةِّ حلل ِّ مشاكَل عملية ،  

وُصنَّاعِّ القرارات ؛ الستكشافِّ ُمستقبلِّ االبتكاراتِّ والتحدايتِّ املهمة . ويُعدُّ املؤمتُر منصًة للمناقشةِّ ، 

ذا وتبادلِّ املعارف ، تركُز على اجتاهاتِّ السوقِّ ، والتطوراتِّ ، واملشاريعِّ ، والتكنولوجيا ، واالبتكارِّ يف ه

القطاع . وسيجد املشاركوَن فيه فرصًة لتبادلِّ خرباهتم يف العروضِّ الشفهية ، أو امللصقاتِّ يف جماالٍت 

 منوعة ، وحتديدِّ جماالتِّ التعاونِّ املمكنة .

ويضمُّ املؤمتُر حماضراٍت عامًة من قبل املتحدثني املشهورين دوليا . وملصقاتِّ العروض ، ودورًة كاملًة 

 قدمها طالُب الدراساتِّ العليا ، والباحثني الشباب .خمصصًة لعروٍض ي

 أهداف املؤمتر 

 = احلصوُل على سلسلةِّ حبوٍث لتطبيقِّ املعرفةِّ العلميةِّ ونقلها إىل البيئةِّ املادية .

 = تقدمُي دراساٍت وحبوٍث متطورة ترقى ابملستوى الفكري .

التبادل بني العلماء العاملني يف خمتلف جوانب العلوم ، وتعزيز التعاون بني الباحثني ، وتعزيز  = إاتحةُ 

 الشراكات بني اجلامعات ومراكز البحوث .

 .واليت حتل مشاكل مستفحلةالقابلة للتطبيق على أرض الواقع  جوائز حتفيزية للبحوث املبتكرة  = 
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 احملاور 

 .  للطاقة النوويةستخدامات السلمية  اال-

 .  احلافات اجلديدة يف الفيزايء والرايضيات النظرية والتطبيقية-

 .  التطورات يف علم املواد املتقدمة-

 . الكيمياء اخلضراء واملستدامة-

 .  التعاون والتكامل يف احباث اهلندسة، والتكنولوجيا، واحلاسوب، والعلوم االساسية والتطبيقية-

 .  ولوجيات الناشئة يف البلدان الناميةالتحدايت والفرص للتكن-

 .  الطاقات املتجددة طاقة املستقبل-

 .احلادي والعشرين التقدم ابلتقاانت احليوية يف القرن  -

 .  املواد واجهزة االستشعار احليوية-

 .  املتحسسات احليوية وتطبيقاهتا الطبية-

 .  الرتابط بني اهلندسة والصناعة من البحث اىل التصنيع -

 .نية احليوية وعالقتها اهلندسية  التق-

 .  األجهزة الطبية وتطوراهتا-

 .  الروبواتت واستخداماهتا يف الطب , اهلندسة والعلوم التطبيقية-

 .  الطباعة الثالثية االبعاد واستخداماهتا-
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 .  واالجتماعية  اإلنسانية  لعلوماب  التطبيقية  العلوم  ربط يف احلديثة  االجتاهات-

 .االستخدامات احلديثة لتقنية النانو وتطبيقاهتا العملية حلل املشاكل املستعصية -
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 املُستدامة.  للتنمية   سادس ال  ويلي الد   املؤمترُ 

 مقدمة املؤمتر

، عام  بشكلٍ  واحلكوماتِّ  ولِّ الدُّ  اهتمامِّ تستحوُذ على  ، ً عاملية ضيةً قَ  ستدامة""التنمية امل ُموضوعُ  يُعدُّ 

 ابألرضِّ  تلحق اليت األضرار، من التخفيفِّ  إىل عيِّ السَّ  إطار يف خاص ٍ  والباحثني بشكلٍ  واخلرباءِّ  والعلماءِّ 

 التنمية  لتحقيق  اهدفً سبَعَة عشَر    املتحدة  األمم  وضعت.  الصناعي  التطورِّ   نتيجة  املوجودةِّ   الطبيعيةِّ   واملواردِّ ،  

 .اترخيية  أمميةٍ   قمةٍ   يف 2015  سبتمرب/أيلول  يف  العاملِّ   قادةُ   اعتمدها  اليت  املستدامة

السبعة عشر   املستدامةِّ   التنميةِّ   أهدافِّ   تنفيذَ   رمسيا  املاضي بدأت  2016  يناير/الثاين  كانون  األول من  يفو 

 واضعة  —  املقبلة  عشرة  اخلمس  السنوات  خالل  البلدان  وستعمل   ،2030  لعام  املستدامة  التنمية  خلطة،  

 على للقضاءِّ  اجلهودِّ  حشدِّ  على — اجلميع  على عامليا تنطبق اليت اجلديدة األهداف هذه أعينها نصب

 ، اجلهودِّ  بتلك اجلميعُ  ويتكفلُ  ، املناخ تغريِّ  ومعاجلةِّ ،  املساواة عدمِّ  ومكافحةِّ ،  أشكالهِّ  جبميعِّ  الفقرِّ 

 وحتقيقِّ األملِّ املنشودِّ .

تطوير واقع األمة وخدمة ”شعار حتت علميةٍ  مؤسساتٍ  ةُ دَّ عِّ  املستدامةِّ  للتنميةِّ  األولَ  الدويلَّ  ينظم املؤمترَ 

 ومنهم  ، املصلحة أصحاب شىت ستخدمُ  املؤمتر يف مُ قدَّ تُ  اليت واألفكارَ  البحوثَ إنَّ  ، حيث“نسانيةاإل

 التجزئة  وجتار  ،  والعلماء  ،  والباحثون   ،  السياسيات  رسم  عن  واملسؤولون   ،  واملستهلكون   األعمال،  أصحابُ 

 .اإلمنائي  التعاون   ووكاالت ،  اإلعالم  ووسائط  ،
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 :املؤمتر  أهداف

 .  األرضية  الكرةِّ   على للحفاظِّ  ستدامةٍ مُ ُمستقبليٍة   رؤيةٍ   استشرافُ   -1

 إبراُز أمهيةِّ االستدامةِّ يف بناءِّ اجملتمعات ، وترسيُخ عملياتِّ التنميةِّ املستدامة يف اجملتمعات املنكوبة .  -2

 .   للبشرية  خلدمة التطبيقي  اجلانبِّ   إىل النظري  اجلانبِّ   من  والدراسات  البحوثِّ   حتويلِّ   يف  اإلسهامُ   -3

 .تناعاجمتم تواجه  اليت  والتحدايتِّ  املشكالتِّ   واجهةمُ   يف  الناجحةِّ   التجاربِّ   من  االستفادةُ   -4

 .علمي   منظورٍ   من  االهتمامِّ   ذاتِّ  هاوحتليلُ ،    القضااي  عرضُ   -5

 كل  يف العلمية األحباث أحدثِّ  عرضُ ، و  علميةٍ  أسسٍ  على هاوتطويرُ  العلمي البحثِّ  حركةِّ  دعمُ  -6

 .  ابلتنمية املستدامة املتعلقة  اجملاالت

 عمليةٍ   فرصٍ   وتوفريُ   ،  املهارات  وترقيةُ   املؤمتر ،  يف  املشاركني  الباحثني  بني  والبحثيةِّ   العلميةِّ   رباتِّ اخلِّ   تبادلُ   -7

 .  املستقبليةِّ   املشاريعِّ   يف  منها لإلفادةِّ   ،  املهتمني  بني  للتعاون 

يف أهداف التنمية املستدامة اليت أعلنت عنها األمم املتحدة مبوافقة أكثر   ودراساتٍ   عمليةٍ   لولٍ حُ   تقدميُ   -8

 دولة.  مئة ومخسنيمن 

 



 

25 

 

 املؤمتر  َماور

  تدهورهِّا وتقليلِّ  املواردِّ ،  استعمالِّ  خبفضِّ  االقتصاديةِّ  األنشطةِّ  عن الناشئةِّ  الرَّفاهِّ  يف الصافيةِّ  املكاسبِّ  ايدةُ ز -

   الصناعية األنشطةِّ  عن الناتجِّ  التلوثِّ  تقليلُ -

 .احلياة جودةِّ  زايدةُ -

 املستدامة . املسؤول ، واحلياة االستهالك أبمناطِّ  والتثقيفُ  التوعيةُ -

 املادية . السلعِّ  من بدال اخلدماتِّ  للسلع ، واستهالكُ  اجلماعيُّ  االستهالكُ -

  يف  وإشراُكهم اجملتمعِّ  أفرادِّ  مجيعِّ  ُمستدامٍة ، ومتكنيُ  جمتمعاتٍ  إىل التحوالت لتسريعِّ  والربامجِّ  النظمِّ  استخدامُ -
 هذه التحوالت . تنفيذِّ 

 .املتنوعة احلياتيةِّ  املمارساتِّ  يف املستدامةِّ التنميةِّ  وإدماجُ  االبتكار،  لتحفيزِّ  والتنظيميةِّ  التجاريةِّ  النماذجِّ  تغيريُ -

  بفعالية للتصدي  التعليمية واملبادرات واألدوات، اإلدارة، وهنج املبتكرة ، وتطويُرها، التكنولوجيات تطبيقِّ  تعزيزُ -
 املناخية . للتغريات

 اجملتمعي .  الصُّمود علی القدرةِّ  تعزيزُ -

 . املتجددة الطاقةِّ  تطبيقاتُ -

 .  النانو نيةِّ تق تطبيقاتُ -

 التحوالت ؛ إلجراء التعليمية والنهج والسياسات املنهجيات من واسعةٍ  جمموعةٍ  على والتطبيقِّ  النظريةِّ  دمجُ -
 االجتماعية.

  أكثر   جمتمعات  إىل  احلياة  منط   ، وتغيري  النموذج  يف  اإلنسان  ، وحقوق  وتعزيزُُه ، واإلنصاف  الثقايف  التنوعِّ   احرتامُ -
 استدامة.

 احللوُل الناجعُة يف القضاءِّ على الفقرِّ ، واجلوعِّ ، والتمتع بصحة جيدة .-

 تطبيقاٌت وبرامُج للحصولِّ على جودٍة عاليٍة يف التعليم .-

 .دور املدرسة يف تربية الناشئة على التنمية املستدامة-
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 يف مؤمترات احملفل العلمي الدويل  ضوابط املشاركة 

 شرت يف جملة علمية .مت يف مؤمتر ، أو ندوة علمية سابقة ، أو نُ ُقد ِّ   البحثيةُ   = أال تكون الورقةُ 

= مراعاة سالمة اللغة، ومعايري املنهج العلمي، مع احلرص على الفكرة اإلبداعية ضمن حماور املؤمتر 

تشتمل الصفحة األوىل من البحث ، أو ورقة العمل على اسم املؤمتر ، واجلهة املنظمة له  ،املطروحة أعاله

 ، والعنوان كامال ، واسم الباحث ، والدرجة العلمية ، والربيد اإلليكرتوين بدقة ، ورقم اهلاتف . 

 .اجع ، واملالحق، شاملة املر   A4ا وعشرين صفحة ، حجم  العلمية املقدمة مخسً   = يفضل أال تتجاوز املادةُ 

 Times new romanمن نوع  16= حجم اخلط  

= وضع اهلوامش والتعليقات يف هناية كل صفحة ، واملراجع ، والفهارس ، واملالحق يف هناية البحث ، أو 

 .ورقة العمل

املكتوبة ابللغة   = يُرفق ابملادة العلمية املكتوبة ابللغة العربية ملخٌص ابللغة االجنليزية ، ويُرفق ابملادة العلمية

كلمة ( ، 150يف حدود صفحة واحدة ، أو )  صُ ٌص ابللغة العربية ، ويكون امللخَّ لخَّ االجنليزية ، مُ 

 ٌص للسرية الذاتية للباحث يف حدود صفحة واحدة .لخَّ ومُ 

-15= يفضل أن يُرسل املشارك عرض املشاركة بطريق البور بوينت ، وأال تتجاوز مدة تقدمي الباحث من  

 دقيقة .20

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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 مهمة  تواريخ

 ه 1441 رجب  20املوافق      م2020  مارس  15آخر أجل لتقدمي امللخصات  =

  .الدويل    من فعاليات احملفل العلمي   ايومً   ستنيا لطبيعة الربانمج فيمكن ارسال البحوث كاملة بعد  نظرً =

 هـ1441 شعبان   26-25، املوافق    م2020  أبريل 19-18:    املؤمترموعد  =

 الدورات التدريبية وورش العمل  

ومتطورة يف ُمتطلباهتا ، وأصبحت التكنولوجيا تسود احلياة، ومل أصبحت احلياُة سريعًة يف رمتها،  -
تعد خرباُت األمس تفيد يف جماالت اليوم ، وحىت نكون قادرين على ُمواَجهة التطور السريع ، 
علينا أن نُطو ِّر أنفَسنا، ومهاراتِّنا ، وجُند ِّد من خرباتِّنا؛ ألنَّ العامَل اآلن ال يعرتُف إال ابلُقدراَت  

تميزة ، والكفاءاتِّ العالية ، لذا كانت الدَّوراُت التدريبيُة واحدًة من أهم ِّ ُسبل التطوير والتعليم املُـ 
الذايت  ، اليت تـَُوف ِّر لنا العديَد من اخلدمات، واملهارات، واألساليب احلديثة يف التعلم والتطوير 

 الذايت .
راُت احملفل العلمي  الدويل  مقرونًة وهذا ما اضطلعت به منصُة "أريد"، فسعت إىل أن تكوَن مؤمت -

ابلوَِّرش ، والدَّورات التدريبية اهلادفة ، إميااًن منها من أنَّ التدريَب ُجزٌء أساسيٌّ يف منظومة بناءِّ  
اإلنسانِّ املسلمِّ املنتجِّ املـؤثر ، والبد أن تستنفَر طاقاتِّ األمة يف كل ِّ ميدان، وكل ِّ فيما حيسن، 

زن،، ويكون النجاُح حُمقَّقا يف كل ِّ اجملاالت ، وأن أمهيَة الدَّورات التدريبية ال لتكتمل منظومُة التوا
تقتصُر على املتعلم فقط ، ولكنَّ أثَرها سيعوُد على اجملتمعِّ كلهِّ بشكٍل عام . ومن هنا جاءت 

؛ لتسهم يف  تنمية مهارات الباحث،   الدورات التدريبية و ورش العمل املصاحبة للمحفل العلمي 
وتسليحه أبهم ِّ املفاهيم اليت تـَُؤه ِّله لالرتقاءِّ ابحلركة العلمية للناطقني ابلعربية، مما سُيعز ِّز دوَر 

 جامعتهِّ، وُمؤسستهِّ العلمية اليت يعمُل هبا.
 .دورة االخرتاع واالبتكار وامللكية الفكرية -
  . اجملالت العلمية احملكمةالنشر يف  و   ،دورة يف االجتاهات احلديثة يف مفاهيم البحث العلمي   -
 .  اهلوية العلمية للعلماء واخلرباء والباحثنيدورة صناعة   -
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 حماضرة علمية  –  للباحث  الذاتية  املهارات  طويرت -
 ورشة عمل   –  الالفعَّ    والتقدمي   العرض  مهارات -
 ورشة عمل  -ورعايتهم املوهوبني  اكتشاف  أساليب -
 حماضرة علمية -  احملاضرات  يفالتكنولوجيا   استخدام -
 ورشة عمل  -  عليها  واإلشراف  البحثية  املشاريع  إدارة -
 حماضرة علمية  -   براءات االخرتاع وأمهيتها يف البحث العلمي -
 .البحوث متعددة التخصصاتبناء الفرق البحثية لغرض نشر  -
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 ماليزي  –  ويلّ الد   العلميّ  احملفل استضافة  مكان

 
ألف سائح عرب يزورون ماليزاي سنوايً. وتعترب والية سيالجنور من األماكن السياحية اليت يراتدها الزائر   650أكثر من 

 . والرتفيه ملاليزاي لقرهبا من مطار كواالملبور الدويل، كما أن مساحتها شاسعة وفيها مناطق جذ ابة حملّب  االستجمام  

عائلية مثالية هناية العام!، وهي بذلك تتفوق على ابيل واتيلند ، فالتنزه ال يتوقف يف كواالملبور  ال أفضل من ماليزاي لرحلة  
املدهشة أبسواقها وأبراجها وحدائقها ومطاعمها احليوية، واألجندة السياحية مستمرة يف مدينة شاه علم وبوتراجااي  

لصغار والكبار، يف حني حتتضن مدينة جورج اتون الزائرين  اهلادئتني، مع البحريات واملتنزهات ومدن املالهي املسل ية ل
 أبسواقها املبهرجة ومساجدها ومتاحفها من كل صنف ولون. 
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 ابحلضور الفعلي   شرتاكرسوم اال
 مالحظة  الرسوم الفئة 

 مشاركة حبثية او مشاركة ابحلضور 

 2020 ابريل 18-19

 ال تشمل اإلقامة الفندقية.  دوالر 480

% للفئات 25مشاركة ابحلضور خبصم مشاركة حبثية او 
 التالية :

 أعضاء جلان احملفل العلمي الدويل ومنصة أريد. 

 بطاقة عضوية بالستيكية.  –اعضاء احملفل العلمي الدويل 

 أعضاء منصة أريد ملن حصل على ثالثة أومسة فأكثر.

 2020 ابريل 18-19

دوالر 360   ال تشمل اإلقامة الفندقية.   

 الدورات وورش العمل واحملاضرات العلمية املدفوعة. مجيع 

 م2020 أبريل 21-22

تشمل رسوم اإلقامة الفندقية ، واالستقبال يف املطار  دوالر 560
 15/03/2020عند تسديد الرسوم قبل يوم 

يتم إصدار شهادة مستقلة لكل دورة ، أو ورشة عمل 
 يتم االلتحاق هبا. 

املشارك للدخول إىل أي ِّ دورة ، تذكرة الدورات تؤهل  
 أو ورشة عمل.

املشاركة ابحملفل كامال )املؤمترات + الدورات التدريبية + ورش 
 العمل + الرحلة العلمية( 

 م2020 أبريل  18-22

تشمل اإلقامة الفندقية ، واالستقبال يف املطار عند  دوالر 1250
أتكيد التسجيل ، وتسديد الرسوم قبل يوم 

15/3/2020 

 رسوم الطلبة من داخل ماليزاي
 املؤمترات العلمية )تشمل رسوم احلضور والنشر(  

 15/03/2020قبل يوم 

رجنت  440
 ماليزي

 ال يشمل السكن . 

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

رجنت  680
 ماليزي

 ال يشمل السكن .
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 نرتنت رسوم االشرتاك عرب اإل

 

 دوالر  200
 

 دوالر  500
 

 املشاركة عرب اإلنرتنت. 

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

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

شهادة جلنة علمية )ملن يتم اختياره ضمن اللجنة  
 العلمية للمحفل( 

 نشر البحث يف جملة علمية حمكمة ذات رقم دويل. 

مقعد هلذه الفئة ملن سجل ، وأكد    50ختصيص 
حضوره عرب تسديد الرسوم قبل يوم  

 . حملدودية سعة القاعة االلكرتونية 25/09/2019
 

 املشاركة عرب اإلنرتنت. 

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

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

شهادة جلنة علمية )ملن يتم اختياره ضمن اللجنة العلمية  
 للمحفل(. 

 . نشر البحث يف جملة علمية حمكمة ذات رقم دويل

امليدالية   – حقيبة احملفل وتضم : درع منصة أريد 
حسب تقييم اللجنة   )الذهبية/الفضية/الربونزية( للبحث املتميز 

املواد العلمية للدورات ،   –كتاب امللخصات املطبوع    – العلمية 
تسجيال مرئيا الهم الدورات وورش العمل    -ومشاركات املؤمترات 

 ابللغة العربية.  عرب اكادميية أبصر للتعلم االلكرتوين 

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

 شهادة "منظم مؤمتر" لدعمه يف تنظيم احملفل العلمي الدويل. 

مقعد هلذه الفئة ملن سجل ،وأكد حضوره عرب    30ختصيص 
حملدودية سعة القاعة   م2020/ 25/03تسديد الرسوم قبل يوم 

 االلكرتونية. 
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 . ويل  الد   لميالعِ  دعم احملفل  اِ 
 على امليزات اآلتية :  مُ اعِّ دوالر ، وسيحصل الدَّ  100مببلغ  ة سادساليف نسخته   فعاليات احملفل العلمي   ميكن دعمُ 

 . الدويل   شهادة "ُمنظم مؤمتر" مع خطاب شكر من األمانة العامة للمحفل العلمي   -
% يف  80إمكانية االلتحاق ابملؤمتر عرب اإلنرتنت ، واحلصول على شهادة مستقلة عند حتقيق تواجد بنسبة  -

 حملدودية سعة القاعة االلكرتونية. شخص فقط  200ل و جلسات املؤمتر اإللكرتونية أل
 شارة "داعم" على الصفحة الشخصية للعضو يف منصة " أُريد "مع خطاب يؤكد ذلك.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 لـِجاُن الـَمْحفَِل الِعلمّيِ الدّولّيِ 
 يوسف عبدهللا َممد أ.د.    االمني العام :

 املشرف العام : د.سيف السويدي
 التنفيذي : د.َممد الرشاحالرئيس  

 
 رؤساء املؤمترات 

لالجتاهات املتقدمة يف الدراسات   سادسال  الدَّويل ِّ   املؤمترِّ   رئيسُ   -   أ.د جنم عبدالرمحن خلف
 رئيس املؤمتر الدويل الثالث للمخطوطات والواثئق التارخيية  -اإلسالمية  

 يف الُعلومِّ  احلديثةِّ  لالجتاهاتِّ  سادسال الدَّويل ِّ  املؤمترِّ  رئيسُ  -أ.د.أمرية زبري رفاعي مسبس
 دبية. واأل واللغويةِّ   واالجتماعيةِّ   نسانيةِّ اإل

ستدامة. سادسال  الدَّويل ِّ   املؤمترِّ   رئيسُ   -  دأ.د.سلوان مجال عبو 
ُ
 للتنمية امل

 لالجتاهات احلديثة يف العلوم التطبيقية.  سادسال  الدَّويل ِّ   املؤمترِّ   رئيسُ   -  سعد خميلفأ.د.
 

 اللجنة الفخرية 
 رئيس اجلامعة الوطنية املاليزية   -أد. حممد محدي عبدالشكور 

 عميد كلية العلوم الصحية جامعة انقرة يلدرمي ابيزيد  -أ.د.آيصون قارا بولوت 
العميد السابق لكلية دراسات القرآن والسنة جبامعة العلوم  -أ.د. عدانن بن حممد يوسف 

 اإلسالمية املاليزية
 رئيس اجلامعة املستنصرية  -أ.د.صادق حممد اهلماش 
 ة حممد الفاتح الوقفيةعميد كلية العلوم اإلسالمية جبامع  -أ.د. أمحد طوران أرسالن  
 جامعة العلوم االسالمية املاليزية -أ.د.جنم عبدالرمحن خلف 
 رئيس جامعة غزة  -أ.د. عبد اجلليل صرصور 

 رئيس كلية الكتاب اجلامعة  -أ.د. إايد غِن إمساعيل  
 رئيس جامعة البصرة  -أ.د. اثمر احلمداين 

 رئيس جامعة األقصى  -أ.د. كمال العبد الشرايف  
 رئيس جامعة الزيتونة -هشام قريسة   أ.د.

 رئيس اجلامعة العراقية  -أ.د. علي صاحل حسني  
 رئيس جامعة الزرقاء ابألردن سابقا-أ.د. حممود حسني الوادي  
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 جامعة قطر -أ.د.مرمي املعاضيد  
 جامعة قطر  -أ.د.كلثم علي غامن الغامن  

 رئيس جامعة النهرين   -أ.د. نبيل كاظم عبد الصاحب  
 غزة  -رئيس اجلامعة االسالمية   -أ.د. انصر إمساعيل فرحات 

 جامعة االزهر عميد البحث العلمي -أ.د. حممد صالح أبو محيدة 
 القائم أبعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية  -أ.د. ماهر عبد الرزاق النتشة 

 سرتادفورد ماليزاي  رئيس كليات  -د. كومار جوش 
 مدير اجلامعة العربية املفتوحة -د.موسى بن عبدهللا الكندي 

 سلطنة عمان  -رئيس جملس إدارة كلية اخلليج   -د.عيسى البلوشي  
 

 اللجنة االستشارية العليا والتحضريية
 العاينكمال  أ.د. سلوان  

 أ.د. أمرية زبري رفاعي مسبس
 د.عدي الراوي

 د.سيف السويدي
 حممد اهلادي الرشاحد.  

 أ.معد أمحد احلاكم
 

 أعضاء اللجنة العلمية
 قطر    -العاين  كمال  أ.د. سلوان  

 السعودية   –أ.د. أمرية زبري رفاعي مسبس  
 السودان  -أ.د. عبد هللا األمني حامد األمني  

 مصر  -الرازق خمتار حممود   أ.د. عبد
 ماليزاي  -أ.د. سعد خميلف  

 ماليزاي -أ.د.جنم عبدالرمحن خلف 
 العراق   -أ.د. رزاق محيد يوسف 

 عمان-أ.د. مهند فاحل مصطفى الكبيسي
 الكويت   -أ.د. علي أسعد وطفة  
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 االمارات  -أ.د.أسامة إمساعيل عبدالباري 
 الكويت   -أ.د. صاحل العلي  

 العراق  –أ.د. عبد املنعم خليل ابراهيم اهلييت  
 أ.د حممد مستقيم بن حممد ظريف

 حممد يوسفأ.د عدانن بن 
 هللا بن حممد املنيف  أ.د عبد

 أ.د عامر حسن صربي
 أ.د حممد بن تركي بن سليمان الرتكي

 أ.د احلسني بن حممد شواط
 أ.د حممد عبدالرمحن طوالبة

 أ.د حممود حسني الوادي
 فهمي امحد عبد الرمحن القزازأ.د.

 أ.د. عمر محيد مراد الطائي
 أ.د فيصل عبد السالم احلفيان

 سيا خالد حممد حسونإندونيد.
 اجلزائر-أ.د. سليمان رحال  

 املانيا  –د. أمحد زيِن الياسري  
 اجلزائر -د. خبوش وليد 

 ماليزاي  -د. ساجدة حلمي مسارة  
 قطر  -د.مىن أمحد الشاوي  

 اجلزائر  -د.سليماين صربينة 
 سلطنة عمان   –خليفة الكحايل  د.     
 سلطنة عمان -د. عبدالرمحن البلوشي      

 
 اللجنة التنفيذية

 رئيس اللجنة  –د.حممد الزريقي  
 د.سعيد الشمري

 أ.عمر الفاروق إدريس 



 

36 

 

 أ.حممد عبدهللا االهدل
 أ. فاضل العبيدي

 أ.معد أمحد احلاكم
 أ.أبو بكر عبداملنعم 

 أ.حممد العاين
 أ.ابتسام حاليل
 أ.ملياء الربنوص

 
 

 اللجنة االعالمية 
 د.مسرية بيطام

 د.سلوى اجليار 
 أ.طهراوي ايسني

 أ.مهى شرف
 أ.طارق برغاين 

 
 اللجنة التنسيقية العليا

 البحرين  -د. فراس حممد إبراهيم الزوبعي 
 العراق  -د.تغريد حر جميد 

 فلسطني  -د.ماجد ترابن 
 العراق  -د.عالء جبار غزاي 

 فلسطني  -أ.أمساء غراب  
 العراق  –أ.د.طه الدوري  

 العراق  -أ.م.د. سحر خليفة سامل اجلبوري  
 العراق  -د.مجال عبد انموس  

 العراق  -د.صاحب أسعد ويس الشمري  
 فلسطني  –محد عيسى  أد.             
 اجلزائر    –د.فاطمة بن قايد              
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 العلميّ سكراترية احملفل 

 عرب التفاصيل أدانه  الدويل   للتواصل مع سكراترية احملفل العلمي  

Almahfal.org    |    info@almahfal.org 


