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 إال بالتربية، فنهضة أي أمة تتكئ بشكل أساسي على التربية
ً
       ال يستطيع اإلنسان أن يكون إنسانا

وجودتها وعلى نوعية مضامينها التعليمية؛ ألن التربية تستهدف بناء اإلنسان من كل النواحي

االجتماعية والعقلية والجمالية واألخالقية والروحية والجسدية والوطنية كافة.

     وال شك أن التربية قد تطورت بتطور الحضارة اإلنسانية كغيرها من العلوم األخرى، فتوسعت بذلك

موضوعاتها، وتطورت أدواتها، فمع بدايات القرن العشرين حققت الدراسات التربوية التعليمية نقلة

 عن المحتوى اإلنساني
ً
نوعية في المناهج التعلمية المتعلقة بأصول التعليم وأهدافه المنشودة، فضال

الذي تسعى إليه.

 على موضوعات التربية والتعليم، فنشأت ميادين
ً
 كبيرا

ً
      إن تطور أدوات البحث التربوي فرض تطورا

 إلى التربية على حقوق اإلنسان.
ً
جديدة منها: التربية الجمالية واالجتماعية والفنية والمرورية، وصوال

 في التربية
ً
 كبيرا

ً
فمع بدايات العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين فرض وجود فيروس كورونا تحوال

ً
والتعليم على المستوى العالمي، كان أهمها اإلتجاه نحو التعليم عن بعد (التعليم االلكتروني)، فضال

عن المفاهيم والقيم التربوية الجديدة التي فرضها حجر الناس الصحي في بيوتهم واالتصال الطويل

والمتواصل لآلباء مع ذويهم. 

        ومن هذا المنطلق تنظم أكاديمية ريمار التركية بالتعاون مع وزارة التربية العراقية وجامعة
َ
كارابوك الحكومية التركية المؤتمر العلمي الدولي األول للتربية والتعليم بنظام المشاركة حضوريا

 نظام المشاركة عن بعد أيام 24/23/22 مايو \ أيار 2021م.
ً
في إسطنبول وأيضا

      لذا تدعو إدارة المؤتمر جميع المهتمين من باحثين وأكاديمين، وأساتذة جامعيين، وعلماء، وكل

المهتمين بحقل الدراسات التربوية والتعليمية للمشاركة في هذا المؤتمر والمساهمة في بناء تربية

إنسانية مستقبلية راقية، وهذا ال يتحقق إال في إطار عالقة تشابكية تفاعلية يقودها عقل الفريق

البحثي.

ديباجة المؤتمر

المؤتمر العلمي الدولي األول للتربية والتعليم

IJHER JOURNAL) ،وستنشر أبحاث المؤتمر ومخرجاته في مجالت علمية محكمة ذات تصنيف دولي

rımak journal) وهذا ما يساعد على تبادل األفكار بين الباحثين للوصول إلى معارف علمية تربوية

تسهم بشكل فاعل في بناء حاضر البشرية ومستقلبها.
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     يسعى المؤتمر العلمي الدولي األول للتربية والتعليم الذي تنظمه أكاديمية

ريمار التركية بالتعاون مع وزارة التربية العراقية وجامعة كارابوك الحكومية

التركية  إلى أن يكون منصة علمية خاصة بالباحثين في الدراسات التربوية /

التعليمية، عن طريق بناء عالقة تشابكية تفاعلية بين الباحثين في هذا الميدان

الواسع.

إنشاء منصة علمية خاصة تعنى بالدراسات التربوية والتعليمية تعمل على بناء

عالقات تناغمية بين الباحثين في هذا المجال. 

- التعرف على المناهج واألدوات العلمية الجديدة التي يستعملها البحث التربوي.

محاولة الكشف عن الآلليات واإلجراءات  التربوية والتعليمية الجديدة.  

 عن االختصاصات الجديدة.
ً
التعرف على الموضوعات التي تدرسها التربية، فضال

الكشف عن اإلشكاليات التي تواجه العملية التعليمية في ظل التعليم عن بعد.

اب والعلماء والمختصين بالدراسات التربوية والتعليمية.
ّ
التعرف إلى الكت

.1

.2

.3

.4

.5

.6

رؤية المؤتمر

أهداف المؤتمر

المؤتمر العلمي الدولي األول للتربية والتعليم



فلسفة التربية في ظل المتغيرات والتحديات

 التخطيط والتطوير في التربية والتعليم.

القيادة واإلدارة التربوية.

رياض األطفال.

التعليم األساسي.

التربية الخاصة.

التربية المهنية.

أصول التربية.

اإلعالم التربوي.

 اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي.

تربية الموهوبين والمبدعين.

تكنولوجيا التعليم.

 القياس والتقويم التربوي.

المناهج وطرائق التدريس.

التقنيات الحديثة في التدريس.

التعليم في الطفولة المبكرة.

التربية الرقمية.

إعداد المعلم وتأهيله.

التربية والتعليم العالي.

 التحوالت
ّ

التربية وتحدياتها في ظل

والتغيرات العالميّة.

 

 

التربية والمواطنة.

 التربية والتنمية المستدامة.

التربية في مواجهة العنف والتطرف.

التربية والعمل التطوعي. 

التمكين الرقمي في التعليم.

التربية البدنية وعلوم الرياضة.

علم النفس التربوي.

استراتيجيات التعليم والتعلم.

التربية المستقبلية بعد فايروس كورونا.

التربية واقتصاد المعرفة.

التربية والجودة الشاملة.

التربية والمجتمع المحلي.

التربية وتعليم اللغات.

التربية والهندسة اإلدارية (الهندرة).

التربية ومراكز البحث التربوي.

اإلشراف التربوي.

التربية والتدريب.

التربية وتعليم العلوم األخرى (رياضيات،

فيزياء، كيمياء، بيولوجي).
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محاور المؤتمر

المؤتمر العلمي الدولي األول للتربية والتعليم



تستقبل الهيئة العلمية للمؤتمر ملخصات األبحاث التي تتميز بمعالجات بحثية جديدة لموضوعاتها

 ونتائج بحثية مضافة في حقل الدراسات التربوية ومناهجها القديمة والمعاصرة.
ً
أو تقد�م قيما

ُيرسل ملخص بحث ال يقل عن 200 كلمة، ويستعرض الملخص أهمية البحث وأهدافه واإلشكالية

ومخطط تعريفي بالبحث وفق الميزات التالية:

أْن يكون العنوان ضمن حقل الدراسات التربوية وما يتصل بها.

أْن يكون وفق المعايير العلمية المتعارف عليها.

ا يقل عن 200 كلمة، وال يزيد عن 300 كلمة.
ّ
أل

أْن يكتب العنوان أعلى الملخص بشكل واضح.

· أْن يتم تدوين اسم الباحث أو الباحثين أعلى الملخص مع مكان العمل واسم الدولة.

· أْن تتم كتابة معلومات التواصل: اإليميل ورقم الهاتف (رقم الواتس أب إن وجد)

· توضع صورة شخصية حديثة للباحث أو الباحثين أعلى الصفحة.

· سيرة علمية مختصرة للباحث مكتوبة أسفل ملخص البحث.

 ترسل ملخصات األبحاث على اإليميل التالي:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

علم أصحاب الملخصات المقبولة
ُ
    تقوم اللجنة العلمية بمراجعة ملخصات البحوث أّول وصولها إليها، وت

بذلك وتدعوهم إلنجاز بحوثهم للمشاركة في المؤتمر.

 بعد انعقاد المؤتمر لنشره في مجلة علمية دولية محكمة (مجلة ريماك للعلوم
ً
يتم إرسال البحث كامال

االجتماعية واإلنسانية) وذات تأثير امباكت فاكتور دولي أو في كتاب جماعي يصدر عن الملتقى ويحمل ترميز

دولي (ردمك) – حسب اختيار الباحث-وضمن الشروط التالية:

- أْن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة، ولم يسبق نشرها، ولم ترسل للنشر في جهة أخرى.

- أْن تتضّمن الصفحة األولى العنوان الكامل للبحث، واسم الباحث، ورتبته العلمية، ومؤسسة االنتساب،

باللغتين العربية واإلنكليزية، والبريد  االلكتروني.

- تقديم ملخص للبحث بلغتين: العربية واالنجليزية.

ا يتجاوز حجم البحث عشرين صفحة (20) صفحة، بما في ذلك قائمة المصادر والمراجع والجداول
ّ
- أل

ا يقل عن عن ثماني صفحات (8) بملف وورد Microsoft word، هامش الصفحة
ّ
والرسومات واألشكال، وأل

(2سم من جميع الجهات)، والمسافة بين السطور 0.1.

- نوع الخط بالعربية قياس: 14 (Simplified Arabic)، والعنوان الرئيس مقاس 20 سميك(Gras) والعناوين

(Gras) الفرعية مقاس 16 سميك

(Majuscule) والعنوان الرئيس 14 بحجم كبير ،(Times New Roman) 12 :نوع الخط بالالتيني قياس -

.1

.2

.3

.4

.5

.6

ضوابط المشاركة في المؤتمر

في الكتابة و التوثيق و االقتباسات.7APA- 7 - اعتماد نظام 

(https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf)
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العربية

اإلنجليزية

التركية

الفرنسية

تقبل المداخالت الفردية والثنائية فقط.

قيّم بحسب اآلتي: األصالة، والعمق، ومدى
ُ
تخضع كل األبحاث الواردة للتحكيم العلمي السري، وت

إسهامها في البحث العلمي، وسالمة العرض واللغة.

يتم إخبار الباحثين باستقبال أبحاثهم حين وصولها (رسالة آلية) عن طريق بريدهم اإللكتروني.

يتم إعالمهم بمدى تقّدم عملية التحكيم، مع ضرورة إجراء التعديالت الالزمة إن استدعى األمر ذلك.

25/01/2021

بدء استقبال

 الملخصات

15/04/2021

آخر أجل

الستقبال 

الملخصات

10/05/2021

اإلعالن عن

البرنامج 

العلمي للمؤتمر

22-23-24/05/2021

أيام المؤتمر

26/05/2021

بدء استقبال

األبحاث

 بصيغتها النهائية

01/07/2021

آخر أجل

الستقبال

األبحاث كاملة

مالحظات

لغات المؤتمر

مواعيد مهمة
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رسوم المشاركة عن بعد 250(Online)  دوالر، وتشمل

- نشر أبحاث المؤتمر في مجلة علمية دولية محكمة وذات تصنيف عال.

- شهادات مشاركة معتمدة من الجهات المنظمة والراعية للمؤتمر.

- الخدمات المصاحبة للمؤتمر . 

- حضور ورشتي عمل حول النشر العلمي واألرشفة اإللكترونية، ويتم منح المشارك في الورشة شهادة

حضور.

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

Rimar Academy Eğitim Araştırma Ve  Danışmanlık Name / اسم المستلم

Turkey - Istanbul Country-City/ الدولة- المدينة

KUVEYTTÜRK Bank Name/  اسم البنك

KTEFTRISXXX Swift  Code /سويفت كود

دوالر ($) Account  Type / نوع الحساب

TR81 0020 5000 0965 3626 6001 01 IBAN NO

:يتم الدفع إلى الحساب التالي

- نشر أبحاث المؤتمر في مجلة علمية دولية محكمة وذات تصنيف عال.

- شهادات مشاركة معتمدة من الجهات المنظمة والراعية للمؤتمر.

- الخدمات المصاحبة للمؤتمر . 

- حقيبة المشارك وفيها برنامج المؤتمر وقرطاسية مع مذكرة وكتاب تعريفي بالمؤسسات المنظمةوالراعية

للمؤتمر. 

- حضور ورشتي عمل حول النشر العلمي واألرشفة اإللكترونية، ويتم منح المشارك في الورشة شهادة حضور.

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

رسوم المشاركة بالحضور 300 دوالر، وتشمل:
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