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 الثاني الدولي ؤتمرالم

  االجتماعية مالعلو في صرةالمعا التوجهات

 (RSH 2021) واإلنسانية 

 املنظمة: اتاجله
University of Szczecin- Poland 
Scholar Worldwide (Schwlar) 

 انطاليا -تركيا مكان انعقاد املؤمتر: 
 م2021/فبراير -شباط  /26-25تاريخ انعقاد املؤمتر: 

 م2021/ 1 /15موعد الستقبال امللخصات رآخ
 ون:الرسمي ونالمتحدث

Maciej Czaplewski Ph.D. Assistant Professor  
 : ريان عبداهللالعاملي الربوفيسور املصمم المتحدث الرسمي:

 .اجلامعة األملانية يف القاهرة انية وعميد ومؤسس كلية الفنون اجلميلة يفاألمل اليبزك عميد كلية الفنون اجلميلة يف
 

 األكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات من مختلف دول العالم... /إلى
 ديباجة المؤتمر:

 2021) واإلنسانية تماعيةاالج العلوم يف املعاصرة التوجهات)) االول الدويل جامعة شجيجني مؤمتر إن
RSH ))سيعقد برعاية جامعة  الذيUniversity of Szczecin- Poland، مؤسسة بتنظيم وادارة 

Scholar worldwide (Schwlar) ،ؤسسة بعد املؤمتر الذي انعقد يف انطاليا لموهو املؤمتر الثاين ل
والذي ، وقد مت اختيار احلقل االنساين م9/11/2019-8للفرتة من  انطاليا/ تركيا -بالتعاون مع جامعة اكدنيز

 القضايا ومعاجلة املشكالت دراسة يف أزمات من واالجتماعية االنسانية العلوم حقول خمتلف تعيشه ملا نتيجة جاء
 االنسانية القضايا حول والنظريات املفاهيم بلورة يف يساهم معرفيا رصيدا تشكل العلوم هذه تزال ال إذ الراهنة

 .إنسانية قضايا وفق ملعاجلتها اجلهود مجيع لتكاتف حتتاج اليت يةواالجتماع
 االنسانية القضايا أن ذلك الساعة وليد ليس املشكالت دراسة يف تكاملية مقاربة تناول بأمهية إستشعارنا إن

 للتواصل جسر بناء حماولة حقيقة من جيعل ما خمتلفة وزوايا مقاربات وفق متعددة ختصصات يف تطرح واالجتماعية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1


  

  

 

   

 لكل األمسى اهلدف أن إعتبار على اإلنسان قضايا معاجلة يف الرؤية لتقريب األمسى اهلدف للعلوم اجلامع املعريف
 .املنشود االنساين اهلدف حنو للسبيل بتنويره له الرفاه وحتقيق اإلنسان خدمة هو ومعرفة ختصص

 ملعرفةا حبقول منياملهت وكل ، تاجلامعا أساتذةو  نيكادميياأل باحثنيال من املهتمني مجيع ندعو املنطلق هذا ومن
 .الفرد خلدمة لعلوما تكامل جمال يف إنساين منحى لبناء مستقبلية رؤية ختطيط يف املسامهة واالجتماعية االنسانية

 اهداف المؤتمر:
 إىل: (( RSH 2021) انيةواإلنس االجتماعية العلوم يف املعاصرة التوجهات)) الثاين الدويل ؤمترامليهدف 
ذ إ ،العامل أحناء مجيع نم العليا الدراسات وطالب والباحثني لألكادمييني متكامل علمي برنامج توفري -1

 لتبادل واحد مكان يف جتتمع اليت التخصصات من متنوعة جمموعة املؤمتر أعمال جدول يتضمن
 .والعلماء من خمتلف دول العامل اخلرباء مع العلمي البحث موضوعات

 جبعل دةاملتح الوالياتو  وأوروبا األوسط والشرق والصني آسيا شرق دول بني الدولية لعالقاتا تعزيز -2
 والغرب. الشرق يف للباحثني التقاء نقطة (انطاليا)

 ىاألخر  عاتاجلام من باحثونوال العلماء إليه يصل ما ومعرفة احلديثة االخرتاعات لعرض علمية بيئة خلق -3
 املعاصرة. التدريس ساليبأ ويف األكادميية اجملاالت يف

 اللخ من قتهمث وتعزيز لبحثوا اإلبداع يف قيمهم لتعزيز مؤمتر هكذا يف الطلبة الدراسات العليا إشراك -4
 كفريق عاملي بروح واحدة.  العمل على وتشجيعهم واالخرتاع املنافسة

 إىل دييؤ  مما ، العامل يف يةثالبح حداتوالو  اجلامعات، خمتلف من املشاركني بني واخلربات األفكار تبادل -5
 .املستقبل يف التعاون من يدمز  إىل هتدف اليت مؤسستنا خالل من الباحثني بني قوية دولية عالقات إقامة

عامل لتبادل هو منح الفرصة للمشاركني من خمتلف دول ال (2021RSH)من  الرئيسأن اهلدف  -6
ا احلدث ن إن هذعال  ت العامل، فضاألفكار واخلربات مع زمالئهم الذين سيشاركون من خمتلف جامعا

جل إدامة أ من لكشر، ذيتوقع أن يساعد يف تأسيس رابطة دولية للباحثني ترتبط مبؤسستنا بشكل مبا
 .األفكارالتواصل وتبادل 



  

  

 

   

 التسهيالت للباحثين:
 ستهتم إدارة املؤمتر بتقدمي مجيع التسهيالت للباحثني وستضم:

 صصية.ختلمية عر ستخضع للتقييم العلمي من قبل جلان مجيع البحوث اليت سرتسل إىل املؤمت -1
وتكون  غة االنجليزيةبالل (Scopus)بالعلوم االنسانية واالجتماعية سيتم توفير مجلة علمية  -2

 ؤتمر.جور المار ضمن كون رسوم النشوال تارسال البحث مباشرة بنفسه  اختيارية يقوم الباحث
يف استونيا، –املؤسسة الدولية آلفاق املستقبل يف جملة املؤمتراملشاركة يف  الرتبويةسيتم نشر البحوث  -3

 The International Journal of Research inاليت حتمل عنوان:جملتهم 
Educational Sciences العريب وتصدر التاثري دويل ومعامل فهرس ٢٢ يف فهرسة هلا واجمللة 

صدر باللغتني العربية واالجنليزية، وحتمل الرقم اوريب، وت ضمن االحتاد استونيا دولة حكومة من برتخيص
 املعياري الدويل:

ISSN 2585-6081 (print) , ISSN 2585-6766 (online) 

 تصدر ، اليتعيةالجتماوم امجلة العلسيتم نشر البحوث االنسانية واالجتماعية املشاركة يف املؤمتر يف  -4
 ا.يبرلني املان -ديةوالسياسية واالقتصا عن املركز الدميقراطي العريب للدراسات االسرتاتيجية

 .املؤمتر مبلخصات البحوث املشاركة يفإعداد وطباعة كتاب خاص  -5
-University of Szczecinمتنح إدارة املؤمتر املشاركني شهادات مشاركة معتمدة من  -6

Poland ومؤسسة ،Schwalr  . 
لمية ت املؤمتر العيم جلساتنظ د املؤمتر منتتكفل ادارة املؤمتر بتوفري مجيع اخلدمات اليت ستصاحب انعقا -7

 غداءجبات الو قدمي تحسب التخصص العام، فضال  عن املرطبات اثناء فرتات االسرتاحة اضافة اىل 
 على مدى ايام املؤمتر. والعشاء

طار للفندق من امل اص نقلبمع  ملدة ثالث ليايل اربع أيامقامة لالفندق  ستقوم ادارة املؤمتر بتوفري -8
ادرة يوم  والمغ .م حصرا2021 /24/2يوم يكون االستقبال من املطار  ، على انعكسوبال
 م27/2/2021

 .متنح شهادة حضور للمؤمتر للمشاركني دون تقدمي حبث -9



  

  

 

   

 محاور المؤتمر:
ق مع ما يتواف حسب ملخصاهتمهم البحثية و أوراقلتقدمي واالكادمييني من خمتلف دول العامل  ندعو الباحثني

ع هلذه املواضي ملتابعنيادعو كما ن  ،ه العديد من الباحثني حول العاملالذي يتوقع أن يشارك فيمتر حماور املؤ 
ؤمتر عاجل جلسات املؤمتر ستف امل، وانطالقا  من اهدامل اىل حضور فعاليات هذا املؤمتراق عر و واملشاركني بدون أ

 احملاور االتية:
 االجتماعية االنسانية والعلوم 

 الفنون القانون العلوم المالية والمصرفية االنثروبولوجي
 السياحة االعالم والصحافة االقتصاد االدارة

 الجغرافية التاريخ التسويق المحاسبة
 العلوم التربوية والنفسية علم االجتماع رياضةوعلوم ال البدنيةالتربية  العلوم السياسية

 المكتبات وادارة المعلومات الجودة يةانظمة المعلومات االلكترون مجتمع المعلومات والمعرفة
 الترجمة القانون اللغة االنجليزية اللغة العربية

  الفنون الجميلة الدراسات االسالمية اللغة التركية

 مواعيد هامة:
 م2020 /11 /1 االعالن عن المؤتمر

 م2021 / 1 /15 خر موعد لتقديم الملخصاتآ
 2021فبراير/  -/ شباط  26-25 مرتاريخ انعقاد المؤت

 م2021/  1/6 خر موعد لتقديم البحوث كاملةآ
ريخ استالم عين من تاسبو اة خالل فتر الملخص المرسل الى لجنة المؤتمر العلمية يتم اعالم الباحث بنتيجة س

 الملخص.



  

  

 

   

 طريقة تسديد الرسوم:
 تلف دول العالم.خ$ للباحثين من م400رسوم المشاركة في المؤتمر  -
 ول العالم.من مختلف د $350ة لحضور المؤتمر فقط دون المشاركة ببحثرسوم المشارك -
 $.350$، وحضور الباحث الثاني 400البحث المشترك: الباحث االول  -
 $250رسوم المرافقين دون حضور المؤتمر -
 فسه.$ عن كل بحث او ورقة بحثية ثانية والتي تقدم من الباحث ن100 تضاف  -
 تلف دول العالمخ$ من م350 العليا رسوم المشاركة لطلبة الدراسات  -
 حصرا.$ 200رسوم المشاركة اون الين عبر الزوم  -

 .ليا(الع ساتالدراباليها يؤيد فيه استمراره )بشرط جلب كتاب تأييد من الجامعة المنتسب 
مع ضرورة ارسال ترسل الرسوم على احلساب البنكي للمؤمتر بعد ارسال خطاب قبول البحث اىل الباحث، 

 .، ويتم تزويد الباحث بوصل قبضعار التحويل اىل امييل املؤمتر او عرب رقم الواتس اب اخلاص باملؤمتراش
 :سائل التواصلر عرب و ملؤمتضريية اسيكون التواصل مع فريق ادارة اللجنة التح التواصل مع ادارة المؤتمر: 

 

 009647708858195 للتواصل مع الباحثني عرب الواتس اب

 جنليزيةة االاللغاللغة العربية و  تقبل البحوث باللغات االتية: ر:لغات املؤمت

 antalya.rsh2021@schwlar.com ارسال امللخصات على االمييل

 

 

 



  

  

 

   

 ضوابط المشاركة والنشر:
 يكون البحث ضمن أحد حماور املؤمتر. -1
 بقة.جيب اال يكون البحث قد سبق نشره يف اجملالت العلمية أو قدم يف مؤمترات سا -2
 كلمة.  250سال ملخص البحث مبا ال يتجاوز عن ار  -3
 .البحث ومنهجية مهيةيتضمن امللخص :عنوان البحث وعالقته مبحاور املؤمتر، الكلمات املفتاحية، أ -4
 ة.ارفاق نسخة من السرية الذاتية املختصرة مع صورة شخصية حديثة ذات دقة عالي -5
 دميية.االكاباملنهجية العلمية و جيب ان يكون البحث املقدم للمشاركة باملؤمتر ملتزما   -6
بل قع للتحكيم من د ان خيضمة بعاملؤمتر لغرض نشره يف اجمللة العلمية احملك بعد انعقاديرسل البحث كامال   -7

 اللجنة العلمية للمجلة.
 ملصادر واملراجع.ابضمنها املالحق وقائمة  A4صفحة مبقاس  20جيب اال تزيد عدد صفحات البحث عن -8
يف  14وحبجم خط  (Simplified Arabic( ويكون نوع اخلط )Wordنامج )يكتب البحث برب  -9

يف  10نت ويف امل 14وحبجم  Time New Romanالعربية وخبط لألحباثيف اهلامش  11املنت و
 .سم 3ة اليمىن عدا اجله سم2.5املكتوبة يف اللغة االجنليزية وأبعاد الصفحة  لألحباثاهلامش 

 (.APAاجع وفق طريقة )يراعي التوثيق للمصادر واملر  -10
 antalya.rsh2021@schwlar.com  :   ترسل البحوث اىل الربيد االلكرتوين للمؤمتر  -11


