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ُةُملنصةُاريُدالعاُمُاألمانُةكلمةُ

 ني األكارماألفاضل ، واخلرباء،  والباحثالسادة العلماء  

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

ُيسعدان ابلنيابة عن ُرؤساء مؤمترات احملفل وجلانه املتعددة أن نُرحِ ب  أمجل  ترحيٍب وأحرَّه هبذه النخبِة 

، يف ماليزايقد يف ، الذي سُيع  ةالسادسالراقية من املشاركني يف فعاليات احملفل العلمي الدول 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  الدول  ، من احملفل العلمي  الدول   ةالسادسالنسخة 

، من خمتلف الدول الناطقني ابلعربية اخلرباء، والباحثني، واملثق فنياء، واملفك رين، و ، خنبًة من العلم السابقة

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

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

 .ثية متبادلة املنفعةويقيمون عالقات حب

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

 ا.صوغ الرؤى، ورسم اخليارات، واقرتاح احللول اهلادفة إىل حتقيِق مصلحِة أوطاننا وخرِي شعوهب

ديد من الدورات وورش العمل ، وبذلك جيمع العديد من كما يسعى احملفل العلمي  الدول  إىل إقامة الع

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

 .أريد الدولية للبحوث العلمية 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 

 اصلة، وحرصهم على إجناح احملفل العلمي  وفعالياته .عالمية على جهودهم املتو ، و اإل

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

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

، على مساندهتم هلذا امللتقى العلمي  .  لرعاة هذا احملفل    العلمي 

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

 هللا وسدد على طريق اخلري خطاكم .

 واحملفل العلمي الدول.أ.د.يوسف عبدهللا حممد / عن األمانة العامة ملنصة اريد  
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 مقدمةُ

 عاٌء ِعلميٌّ خاصٌّ أبعضاء املنصةِ ، وهو وِ   "احملفلُالعلمّيُالدولُّ"  عن إطالقها برانمج "أريد "منصة  تُعلن  

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

 ، ورؤية .  ، ورسالةٍ   هلذا احملفل  من قيمٍ  التحضرييةِ   اللجنةِ   وأعضائها يف ضوء ما أقر ه أعضاءُ   للمنصةِ 

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

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

ُالفعاليةُاليوم
 م 2020  ريلبأ 18-19  

 ه 1441 بان شع  25-26
 املؤمترات العلمية

 أبريل 20
 ه  1441  شعبان  27

 الرحلة العلمية السياحية 

 2020  أبريل  21-22
 ه1441 شعبان   28-29

 العملالدورات التدريبية وورش  
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 ُُالدولُُِّلميُِّالعُُِلُِفُ حُ ُـ امُلُةُ ه ِويُ 

 الرؤيةُ:

 بينهم .  وتعزيِز التواصلِ وتبادل األفكار ،  ، رباِء والباحثنيالعلماِء واخل  مع  جللميٌّ عِ   فلٌ حم  

 :ُُسالةالرُِّ

للناطقني  العلميةِ  يف هنضِة املعرفِة والعلوِم ابلطاقاتِ  الرائد   العلميَّ  احملفل   أنشطتنا لنكون   ى من خاللِ نسع  

 .  ابلعربية

 :األهدافُُ

اإلنساِن  إىل تنميةِ  اليت هتدفُ  ة  الشامل ة  مبا حيقُق التنمي املختلفةِ  اإلنسانيةِ  واملعارفِ  العلومِ  أوال : تطويرُ 

 .  ورخائهِ 

؛ من   شاركنيللمُ   دٍر من الفائدةِ ق    ، تتيح أكرب    ح دينيف مكاٍن وزماٍن ُمو   لميٍة متعددةٍ عِ   اثنًيا : إقامُة برامج  

اِر العلمية ، واستثماُر مشاركِة كبساعدهتم على توثيِق إسهاماهِتم  ، ومُ   والزمانِ   قات املكانِ و ِ ع  مُ   جتاوزِ   خاللِ 

 علميٍة تطويريٍة .  اخلرباِء يف تقدمِي برامج  

العقبات  أحناء العامل ، وتذليلُ  تلفِ للباحثني من خمُ  واملتعددةِ  ةِ اجلادَّ  العلميةِ  املشاركةِ رِص فُ  اثلثًا : تيسريُ 

 ملساعدة املشاركني من املناطق املنكوبة .

 



 

6 

 

سبلها، وتشجيع الباحثني على تطوير قدراهتم و تقدمي  ، وتيسريِ  شِر العلمي ِ ِة النَّ بعملي رابًعا : االهتمامُ 

 دة .حَّ افة وُمو  ، يف ضوء ما نلتزم به من معايري شفَّ أفضل إنتاجهم العلمي  

عقِد  على ُتشجِ عُ لمية ، ، واحتاِد الطاقاِت العِ  لتالقِح األفكاِر اإلبداعيةِ  ناسبةٍ بيئةٍ حبثيٍة مُ  توفريُ  : خامًسا

 عيد الدول  .بتطويِر البحِث العلمي  على الصَّ   املعنيةِ   لميٍة بني األفراٍد واملؤسساتِ اتفاقياٍت عِ 

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

 لة األنشطة اليت تشتمل عليها برامجُ منها كذلك يف ضوء مجُ  ةِ واإلفاد الرتكية التجربةِ  يف إثراءِ  ، تتجسدُ 

 احملفل .

 متنوعةُ   مشرتكةٌ  عنه مشاريُع علميةٌ   بني األفراد واملؤسسات ، مبا يثمرُ   العالقاتِ   على توثيقِ   سابعا : العملُ 

 .  اإلنساين  تمعِ اجمل  الفوائد ، و دعٌم لالبتكار واملخرتعات اجلديدة ، مبا حيقق تقدم    ةُ تعدداجملاالت ، وم

 فلسفةُالشعارُُ

 املشروع   دُ س ِ ومعاٍن دقيقة. جُت   عميقةٍ  فلها على دالالتٍ " حملأريد "منصة  الذي اختارتهُ  عارُ نضوي الش ِ ي  

 مصدرٌ   يوحي أبنهُ   ، شكلهُ  "د رياها منصة" أُ اليت تتبنَّ   املبادئِ   وهرِ  عن ج  ربِ  ع  الذي يُـ ،  دَّول   ال  العربَّ   العلميَّ 

، وعلى  ختصصاهتم ، وحيتويهم على تنوعِ  يرعى الباحثني،  املستقبلية البشريةِ  ب للطاقةِ ال ينضُ  حقيقيٌّ 

 اليت ينطقون هبا هي صاحبةُ  العربيةُ  األرضية، وتبقى اللغةُ  الكرةِ  أحناءِ  ، من مجيعِ  مراتبهم العلمية اختالفِ 

عن  التعبريِ  هو لونُ  جُ رِ  املتد   قُ زر األ . لونهُ  ون والفن والعلومِ  احلضارةِ  بريشتها أحلى قصصِ  ، ترسمُ  اجلاللة

 والصفاء    الم  السَّ   ماءِ السَّ   من لونِ  اجلأش ، وأيخذُ   ورابطة   والقوة    الثقة    احمليطاتِ   الذات : أيخذ من صفاتِ 

 . الالهنائي
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ُُُولُِّالدُ ُلميُِّالعُُِفلُِحُ ُـ املُمؤمتراتُيفُطريقُُِإضاءاتُ 

 أصل كلمة احملفل : -
ْحف ُل م  ـمكان من ح ف ل  ، حي ِْفُل ح ْفال ، وح ف ل  ابألمِر ، ولألمِر : ُعِِن  واهتمَّ بِه ، وال  اسمُ :    َم  ف ل

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

 اتهي جامعو   ،  جامعات تركية وماليزية وعربيةمن احملفل ستكون برعاية   ةالسادسالنسخة   -
تعدُّ األقدم  واالخرية  ،  منها جامعة ابرتني وجامعة سكارسا وجامعة مالاي  حبثية حكومية رائدة ،  

واألكرب  يف ماليزاي ، أتسست منذ أكثر من مئة عام ، ُتدر ُج يف كلِ  عاٍم ضمن قائمة اجلامعات 
( بني اجلامعات   19واملركز )    ( يف ترتيب اجلامعات العاملية ،70عامليا ، حتتل املركز )املتفوقة  

 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 مَّ ين عامؤمتر العامة للمحفل ، ومت اعتماد  
 ، إمكانية املشاركة مبلخص او مبُلصق علمي  .   الدول    مما مييز هذا احملفل العلمي   -
 لكل مشارك . صدر شهادةٌ ت احملفل ، وتُ نرتنت أثناء فعاليااعتماد 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.  املشاريعمعرض خاص لالخرتاعات واالبتكارات مع جوائز الفضل   -

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُالد ولُي ُالُالسادسُاملؤمتر  ُيف ُاحلديثة ُاإللالجتاهات واالجتماعيةُُُنسانيُةعلوم

 واللغويةُواألدبيُة

ُمقدمةُاملؤمتر

 ( ؛ ليكون  واللغوية واألدبيةلالجتاهات احلديثة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية    السادس) املؤمتر الدول    جاء  

  سانيةِ احلديثة يف العلوم اإلن رة ، واالجتاهاتِ على الرؤى املعاصِ  ، واالطالعِ  املستقبلِ  ا يف استشرافِ رائدً 

 .واالجتماعية

نظرهم مبا يتيح   أفكارهم ، ووجهاتِ   للباحثني واملهتمني واملختصني لتبادلِ   ساحنًة طيبةً   هذا املؤمترُ كما أييت  

من صعيد ، وكذلك  على أكثر   صائبةٍ  قراراتٍ  على اختاذِ  الذي يساعدُ  الفكري ِ  من التالقحِ  االستفادة  

مع   والشراكاتِ   التعاونِ   آفاقِ   فتح    مستقبلية ، وهذا ما يتطلبُ   ملشاريع    نواةً   هذه املؤمتراتِ   العمل على جعلِ 

 .الكفاءات والطاقات العلمية  خمتلف    ومستوعبةٍ  حاضنةٍ  حبثيةٍ   مؤسساتٍ 

 يف املعارفِ  أغلبُ  وتتصلُ . والتخصصاتِ  العلومِ  وبتالقحِ  ىنابلغِ واالجتماعيِة  اإلنسانيةِ  العلومِ  حقلُ  يتميزُ 

 ..واجلغرافيِة والفلسفيِة واإلعالمية لتارخييِة او  النفسيةِ الرتبويِة و  جتلياتهِ  يف اإلنسان   يهم ما بكل ِ  اجملال هذا

 إشكاالتٌ  وطُرِحت  ،  قرون  منذ  صوىقُ   أمهيةً    واجملتمعِ ابإلنسانِ   املرتبطةِ   القضااي  يف البحثُ   انل    ولقد .  خلإ

 ، واملعارف العلومِ  بني وتداخلٍ  تنوعٍ  من حتمله ما بكل ِ واالجتماعيِة  اإلنسانيةِ  العلومِ  تطويرِ  يف تبحثُ 

 .  وحلول  وبدائل   أجوبةٍ   عن  احبثً   والتفسري    الوصف    حاولت ومقارابتٌ   نظرايتٌ   وظهرت

ُ

ُ
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ُأهدافُاملؤمتر

 .واالجتماعيةدراساِت اإلنسانيِة ال  يف جمالِ   العامليةِ و   والعربيةِ   احملليةِ   يف التجاربِ  املعاصرةِ   االجتاهاتِ   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 واقِع االجتاهاِت البحثيِة السائدِة يف الدراساِت اإلنسانيِة     –

 .اإلنسانية  العلومُ   هبا  مترُّ   اليت  املعاصرةِ   التحدايتِ   معاملِ   استشرافُ   -

 .  خدمِة العلوِم اإلنسانيِة واالجتماعيةيف   حلديثةِ ا  التقنياتِ   دورِ   إبرازُ  -

ُاالجتاهاتُاحلديثةُيفُالدراساتُالرتبويةُوالنفسيةُواالجتماعيةُوالفلسفيةأوالُ:ُُ

 .  بكرةالطفولة املاالجتاهات املستقبلية يف تربية  

 .  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

 .  ح رؤية جديدةاملفتو   التعليم
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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

 .  وتطلعات املستقبليس دراسات الواقع  اسرتاتيجيات التدر 

 .  االجتاهات احلديثة يف تكنولوجيا التعليم

 .  االجتاهات احلديثة يف علم النفس الرايضي

 .  اإلعالم الرتبوي الواقع وحتدايت املستقبل

 .  االجتاهات احلديثة يف علوم الصحة والتدريب الرايضي

 لتعليمي.عالم الرتبوي واصناعة اإلاالجتاهات احلديثة يف  

 األطفال والشعوب وقت األزمات واحلروب.  يفأمهية صناعة الرتفيه وأثرها  

 ، بني األصالة واملعاصرة.  ، والصراعات  واجب املرأة جتاه األزمات

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

 .  و رايدة التعلمقيق التغيري واالبتكار حندور القيادة الرتبوية يف حت*

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

 .  للمتعلمنيمة لتهيئة بيئة تعلم حتقق فرصا إجيابية القيادة الرتبوية الداع   -

 .  القيادة الرتبوية الفاعلة يف التأسيس للتدريس التفاعلي اجلاذب واملؤثر   -

 .   افاق جديدة  –البحث العلمي     -

 مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، ومميزاهتا . -

 التكنولوجي:مواكبة املستجدات الرتبوية يف ظل التطور    *

 رؤى مستقبلية.  –وهوبني  الرتبية اخلاصة ورعاية امل  -

 سرتاتيجيات.بداع واالبتكار يف املمارسات واالاإل  -

 اإلرشاد األكادميي املهِن الفع ال.  -

 * تطوير املمارسات املهنية لدى معلمي الرايضيات والعلوم.

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

 ة(.الذهنية اإللكرتونية ودجمها يف العملية التعليمي

 ة ابستخدام التطبيقات اإللكرتونية.اعل* اإلدارة الصفية الف

 االجتاهات النفسية املعاصرة يف الدراسات املختصة بذوي االحتياجات .  *

 يثة يف التنمية البشرية من منظور اقتصادي .االجتاهات احلد   *

 .التطبيقية  لعلوماب  واالجتماعية   اإلنسانية  العلوم  ربط  يف  يثةد احل  االجتاهات*  
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ُتُالتارخييةُواجلغرافيةُواإلعالمُوالفنوناالجتاهاتُاحلديثةُيفُالدراسااثنياُ:ُُ

 االجتاهات احلديثة يف الدراسات التارخيية 

 دراسات يف التاريخ القدمي   -أ  

 دراسات يف التاريخ الوسيط    -ب  

 اريخ احلديث دراسات يف الت  -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

 ات اجلغرافية   دراسات يف التقني  -ت

 .داع  حنو دراسات مستقبلية يف حبوث اإلعالم بني النمطية والتجديد واإلب -

 .دور اإلعالم املهِن يف هنضة التعليم والتدريب لتحقيق اجلودة    -

 دراسات يف اإلعالم الرقمي ودوره يف مواجهة املشكالت اجملتمعية .  -

 المية .االجتاهات احلديثة يف البحوث والدراسات اإلع  -

 الدراسات احلديثة يف جمال العوملة الرقمية .  -
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 التحوالت السياسية(.  -اإلعالم املوجه  -العصر )الشبكة املعلوماتيةاإلعالم ومتغريات    -

 .  االجتاهات احلديثة يف الصحافة العاملية  -

 دراسات مقارنة بني الفنون املعاصرة والتأثريات املتبادلة .   -

  ضوء االجتاهات املعاصرة .الفنون وطرائقها يف  حتديث مناهج تعليم -

 االجتاهات احلديثة يف جمال الفنون البصرية .  -

 أتثري االجتاهات املعمارية احلديثة يف عمارة املسجد املعاصر .  -

 االجتاهات احلديثة والدراسات املعاصرة يف فن اجلرافيك .  -

ُدبيةلعلومُاللغويةُواألااالجتاهاتُاحلديثةُيفُُاثلثاُ:ُُ

 املدارُس اللسانيُة القدميُة واحلديثُة ، وأتثرياهُتا يف بناِء اللغِة وتطور ِها.  -

 اللغوايُت التطبيقيُة وجماالهُتا .  -

 علم األصوات وتكامل املعارف .  -

 الصناعُة املعجميُة احلديثُة .  -

عجِم الع ربِ  وتطويُر قواعِد   -
ُ
 البياانِت اللغويِة.ح ْوسبُة امل

  الدِ راساِت اللغويِة احلديثِة .صيُل يفالتأ  -

 إشكالية املصطلح اللساين يف اللغة العربية . -

 السيميائياُت ونظريُة اخلطاِب اللغوي  .  -
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 دراسات يف اللسانيات االجتماعية املعاصرة ، وأثر التغريات اجملتمعية يف اللغة .  -

 م اللغة النصي .االجتاهات احلديثة يف عل  -

 ابلرتمجِة اختالفًا وائتالفًا .للسانياِت  عالئُق ا  -

 إسهاماُت التقنياِت احلديثِة يف جماِل البحِث الرتمجيِ  النظريِ  والعمليِ  . -

 اجتاهاٌت حديثٌة يف تعليِم العربيِة لغًة اثنية .  -

 االسرتاتيجياُت النشطُة يف تعليِم مهاراِت اللغِة العربيِة.  -

راساِت اللغو   - عاِصرون بني التأثرِ ُروَّاُد الدِ 
ُ
  والتأثرِي .يِة امل

 مستقبل اللغة العربية وحتدايهتا يف عصر التقنية املعلوماتية. -

 الدراسات األدبية والنقدية وتياراهتا وتطبيقاهتا احلديثة.  -

 التأصيل يف الدراسات األدبية احلديثة.  -

 طور اخلطاب األدب.السرد العرب احلديث ودوره يف ت  -

 ات األدبية املعاصرون.الدراس  رو اد  -

 التلقي والرتمجة واالستقبال يف اآلداب العربية والعاملية.  -

 حتوالت املسرح والفنون البصرية يف سياق املتغريات اجلديدة . -
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ُاملؤمتُريفُُضوابطُاملشاركةُ

 مية .جملة علشرت يف  ندوة علمية سابقة ، أو نُ مت يف مؤمتر ، أو  ُ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

 هلاتف . لربيد اإلليكرتوين بدقة ، ورقم ام الباحث ، والدرجة العلمية ، وا، والعنوان كامال ، واس

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

 Times new romanمن نوع  16= حجم اخلط  

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

 .ورقة العمل

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

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

 ة واحدة .للباحث يف حدود صفحٌص للسرية الذاتية  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 = 

 إدارة احملفل.توجيهات لتقدمي عرض انجح، مقدمة من طرف وال
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 مهمةُُتواريخ

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

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

 هـ1441 ان شعب  26-25، املوافق    م2020  أبريل 19-18:    راملؤمتموعد  =

ُتدريبيةُوورشُالعملُُاتُالالدوُر

أصبحت احلياُة سريعًة يف رمتها، ومتطورة يف ُمتطلباهتا ، وأصبحت التكنولوجيا تسود احلياة، ومل  -
ُمواج هة التطور السريع ، تعد خرباُت األمس تفيد يف جماالت اليوم ، وحىت نكون قادرين على 

د من خرب  اتِنا؛ ألنَّ العامل  اآلن ال يعرتُف إال ابلُقدرات   علينا أن نُطو ِر أنفس نا، ومهاراتِنا ، وجُندِ 
لية ، لذا كانت الدَّوراُت التدريبيُة واحدًة من أهمِ  ُسبل التطوير والتعليم املـُتميزة ، والكفاءاِت العا

لنا العديد  من اخلدمات، واملهارات، واألساليب احلديثة يف التعلم والتطوير  الذايت  ، اليت تـُو فِ ر
 .  الذايت

وهذا ما اضطلعت به منصُة "أريد"، فسعت إىل أن تكون  مؤمتراُت احملفل العلمي  الدول  مقرونًة  -
 يف منظومة بناِء  ابلوِر ش ، والدَّورات التدريبية اهلادفة ، إميااًن منها من أنَّ التدريب  ُجزٌء أساسيٌّ 

مة يف كلِ  ميدان، وكلِ  فيما حيسن، اإلنساِن املسلِم املنتِج املـؤثر ، والبد أن تستنفر  طاقاِت األ
قا يف كلِ  اجملاالت ، وأن أمهية  الدَّورات التدريبية ال لتكتمل منظومُة التوازن،، ويكون النجاُح حُمقَّ 

يعوُد على اجملتمِع كلِه بشكٍل عام . ومن هنا جاءت تقتصُر على املتعلم فقط ، ولكنَّ أثر ها س
؛ لتسهم يف  تنمية مهارات الباحث،  الدورات التدريبية و ورش العمل   املصاحبة للمحفل العلمي 

له لالرتقاِء ابحلركة العلمية للناطقني ابلعربية، مما سُيعز ِز دور  وتسليحه أبهمِ  املفاهي م اليت تـُؤ هِ 
 العلمية اليت يعمُل هبا.  جامعتِه، وُمؤسستهِ 

 .دورة االخرتاع واالبتكار وامللكية الفكرية -
  . النشر يف اجملالت العلمية احملكمةو   ،ة يف مفاهيم البحث العلمي  اهات احلديثدورة يف االجت -
 .  اهلوية العلمية للعلماء واخلرباء والباحثنيدورة صناعة   -
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 علميةحماضرة    –  للباحث  الذاتية  املهارات  طويرت -
 ورشة عمل   –  الالفعَّ    والتقدمي   العرض  مهارات -
 شة عملور   -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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 ماليزُيُ–ُُولُّالدُ ُالعلميُُّاحملفلُاستضافُةُمكان

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

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

عائلية مثالية هناية العام!، وهي بذلك تتفوق على ابل واتيلند ، فالتنزه ال يتوقف يف كواالملبور  اي لرحلة  ال أفضل من ماليز 
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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ُابحلضورُالفعلُيُُشرتاكرسومُاال
 مالحظُة الرسوم الفئُة

 مشاركة حبثية او مشاركة ابحلضور 

 2020ُابريل18-19ُ

 ال تشمل اإلقامة الفندقية.  دوالر 480

% للفئات 25ثية او مشاركة ابحلضور خبصم مشاركة حب
 التالية :

 أعضاء جلان احملفل العلمي الدول ومنصة أريد. 

 بطاقة عضوية بالستيكية.  –اعضاء احملفل العلمي الدول 

 أعضاء منصة أريد ملن حصل على ثالثة أومسة فأكثر.

 2020ُابريل18-19ُ

دوالر 360   الفندقية. ال تشمل اإلقامة   

 رات وورش العمل واحملاضرات العلمية املدفوعة. مجيع الدو 

 م2020ُأبريل21-22ُ

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. 

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

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

 م2020ُأبريل18-22ُُ

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

15/03/2020 

 ن داخل ماليزايرسوم الطلبة م
 املؤمترات العلمية )تشمل رسوم احلضور والنشر(  

 15/03/2020قبل يوم 

رجنت  440
 ماليزي

 ال يشمل السكن . 

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

رجنت  680
 ماليزي

 ال يشمل السكن .

ُ

ُ
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ُ

ُنرتنُترسومُاالشرتاكُعربُاإل

ُ

 دوالُر200ُ
 

 دوالُر500ُ
 

 املشاركة عرب اإلنرتنت. 

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

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

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

 رقم دول. حمكمة ذات نشر البحث يف جملة علمية 

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  
 احلال. 

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

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

 . نشر البحث يف جملة علمية حمكمة ذات رقم دول

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

املواد العلمية للدورات ،   –طبوع  ات املكتاب امللخص  – العلمية 
تسجيال مرئيا الهم الدورات وورش العمل    -ومشاركات املؤمترات 

 عرب اكادميية أبصر للتعلم االلكرتوين ابللغة العربية. 

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

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

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

 االلكرتونية. 
ُ
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ُُ.ولُ الدُ  لميالعُُِدعمُاحملفلُ اُِ
 ة : على امليزات اآلتي مُ اعِ دوالر ، وسيحصل الدَّ  100مببلغ  ة السادسيف نسخته   فعاليات احملفل العلمي   ميكن دعمُ 

 . الدول   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  -

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

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 لـِجاُن الـَمْحفَِل الِعلمّيِ الدّولّيِ 
 يوسفُعبدهللاَُممدُأ.د.ُُُُاالمنيُالعامُ:

ُاملشرفُالعامُ:ُد.سيفُالسويدي
 الرئيسُالتنفيذيُ:ُد.َممدُالرشاح

 اللجنةُالفخريةُ
 رئيس اجلامعة الوطنية املاليزية   -ر أد. حممد محدي عبدالشكو 

 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 
 عميد كلية العلوم اإلسالمية جبامعة حممد الفاتح الوقفية  -أ.د. أمحد طوران أرسالن  
 جامعة العلوم االسالمية املاليزية -أ.د.جنم عبدالرمحن خلف 
 رئيس جامعة غزة  -أ.د. عبد اجلليل صرصور 

 ة الكتاب اجلامعةرئيس كلي  -أ.د. إايد غِن إمساعيل  
 عة البصرة رئيس جام -أ.د. اثمر احلمداين 

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

 رئيس اجلامعة العراقية  -أ.د. علي صاحل حسني  
 رئيس جامعة الزرقاء ابألردن سابقا-أ.د. حممود حسني الوادي  

 جامعة قطر -  أ.د.مرمي املعاضيد 
 قطر   جامعة -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 
 أبعمال رئيس جامعة النجاح الوطنيةالقائم    -أ.د. ماهر عبد الرزاق النتشة 

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

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

 العاينكمال  أ.د. سلوان  
 أمرية زبري رفاعي مسبس  أ.د.

 د.عدي الراوي
 د.سيف السويدي

 حممد اهلادي الرشاح  د.
 أ.معد أمحد احلاكم

 
 أعضاءُاللجنةُالعلمية

 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  
 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

 مد يوسفأ.د عدانن بن حم
 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
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 أ.د حممد عبدالرمحن طوالبة
 أ.د حممود حسني الوادي

 فهمي امحد عبد الرمحن القزازأ.د.
 عمر محيد مراد الطائيأ.د.  

 أ.د فيصل عبد السالم احلفيان
 ا خالد حممد حسونإندونيسيد.

 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 الكحال  د.     
ُسلطنة عمان -د. عبدالرمحن البلوشي      

ُ
ُالتنفيذيةُُاللجنة

 رئيس اللجنة  –د.حممد الزريقي  
 د.سعيد الشمري

 أ.عمر الفاروق إدريس 
 أ.حممد عبدهللا االهدل

 أ. فاضل العبيدي
 أ.معد أمحد احلاكم

 أ.أبو بكر عبداملنعم 
 أ.حممد العاين

 أ.ابتسام حالل
 الربنوصأ.ملياء  

ُ
ُ
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 اللجنةُاالعالميةُ
 د.مسرية بيطام

 د.سلوى اجليار 
 ايسنيأ.طهراوي  

 أ.مهى شرف
 أ.طارق برغاين 

 
ُاللجنةُالتنسيقيةُالعليا

د. فراس حممد إبراهيم  
 البحرين  -الزوبعي 

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

 فلسطني  -أ.أمساء غراب  
ُ

 العراق  –أ.د.طه الدوري  
 -أ.م.د. سحر خليفة سامل اجلبوري  

 العراق
 العراق  -ال عبد انموس  د.مج

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

ُ
ُ

ُ
ُ

ُالعلميُّسكراتريةُاحملفلُ
 عرب التفاصيل أدانه  الدول   للتواصل مع سكراترية احملفل العلمي  

info@almahfal.org|        Almahfal.org 

00601157866173 
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