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 أكاهذ ظىاء كثيرة مخغيراث ألاخيرة العىىاث في العالم ٌشهذ
 الخشوب هديجت بيئيت ختى أم اقخصادًت أم ظياظيت أم احخماعيت
 رلك ًصاخب وما ًىم بعذ ًىما خذتها جضداد التي الذاخليت والنزاعاث

 وجفش ي املضمً والفقش الششعيت غير والهجشة اللجىء ظاهشة اهدشاس مً
 عىذ جخىقف ال التي الظىاهش مً وغيرها...  الخطيرة وألاوبئت ألامشاض

ت الخذود ت أو البًر . للذوول الجٍى
 وخكىماتهم العالم شعىب على الجذًذ الىاقع هزا فشض ولقذ

 الجماعي الذولي العمل قىامها املعخذامت للخىميت حذًذة خطط وطع

 القيم أخذ باعخباسه" إلاوعاوي الخظامً" حعميت جدذ ٌعشف ما أو
ل. الشعىب بين العالقاث عليها جقىم أن ًجب التي والعامليت ألاظاظيت

 حغشافيت سقعت أو بزاجه مجاو على ًقخصش ال إلاوعاوي والخظامً
 كفالت بهذف العالم أهداء وحميع املجاالث حميع ٌشمل بل مدذدة
مت الخياة  والعذالت واملشاسكت املعاواة أظاط على للجميع الكٍش

. الذولي والعالم للشخاء جدقيقا الاحخماعيت

 20  ًىم ًصادف الزي إلاوعاوي للخظامً العالمي اليىم مع وجضامىا
 ومشكض العلميت للمإظعاث العالمي الاجداد ًذعى عام كل مً دٌعمبر

 والخخصصاث الذوول مخخلف مً الباخثين العلمي البدث حيل
 الخغيراث ظل في العالم جىاحه التي الخدذًاث أهم عىذ للخىقف

 :الخاليت الدعاؤالث في املإجمش ئشكاليت ئحماو ًمكً ئر  الشاهىت،

 :املؤثمر إشكاليات

 التي املجاالث ماهيو ؟ إلاوعاوي الخظامً مفهىم ماهى 
 ؟ ٌشملها أن ٌعخىحب

 ألاصماث مً للخشوج إلاوعاوي الخظامً ودوسل أهميت هي ما 

ت حعيشها التي  ؟ البشٍش

 مخخلف بين إلاوعاوي الخظامً سوح حعميق ظبل ماهي 
 بأهميخه؟ العام الىعي معخىيل وسفع والشعىب الجماعاث

 ض آلياث هي ما  أحل مً إلاوعاوي والخظامً الخعاونل حعٍض
 مبادئ اخترام وفشض الذولي وإلاظخقشاس ألامً جدقيق
 إلاوعان؟ خقىول

: املؤثمر مماوو 

  .ٌشملها التي واملجاالث إلاوعاوي الخظامً مفهىم: ألاوول املدىسل
قيم الخظامً و الخكافل إلاوعاوي في الترار العشبي :للاملدىس الثاوي

ل.الذًنيو

ض في  إلاوعاوي الخظامً دوسل: الثالث املدىسل  والعلم الخعاونل  حعٍض
 .إلاوعان خقىول مبادئ اخترام وفشض الذولي
 الالحئين معاهاة جخفيف في إلاوعاوي الخظامً دوسل:  الشابع املدىسل

 .طذهم والعىف الششعيت غير الهجشة على والقظاء
 الشاملت الخىميت جدقيق في إلاوعاوي الخظامً دوسل: الخامغ املدىسل

 .واملعخذامت
 و املجخمعاث جماظك في إلاوعاوي الخظامً دوسل: العادط املدىسل

 .الفقش ظاهشة على القظاء

 قيم بترظيخ الكفيلت والىظائل واملإظعاث الجهاث:  العابع املدىسل
. إلاوعاوي الخظامً وسوح
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: ومعايرها البمىث شروط

 ًكىنل ال أنو لللمإجمش ألاظاظيت املداوسل أخذ في البدث ًكىنل أن 
 لليشش جقذًمه جم أو مإجمشاث أو هذواث في به املشاسكت ظبق قذ
 قبل؛ مً

 ًخميز وأن البدث، كخابت في ومعاًشه العلمي املىهج مشاعاة ًجب 
 الخدليل؛ في والجذًت باألصالت

 ت الفشوعيت العشبيت باللغت البدىر جقبل  مع ًقذمو والاهجليًز
 العشبيت باللغخين واخذة صفدت ًخجاوصل ال ملخص البدث

ت  ؛والفشوعيت العشبيت أو وإلاهجليًز

 والجهت املإجمش اظم على البدث مً ألاولى الصفدت حشخمل 
 العلميت، ودسحخه الباخث، اظم كامال، البدث عىىان له، املىظمت

 به؛ باالجصاو الخاصت واملعلىماث

 حجم صفدت( 20) عششون البدث ًخجاوصل أال (A4 )املشاحع شاملت 
 ؛واملالخق

 بشهامج على املذاخالث جكخب (MICROSOFT WORD )بخط 

Traditional Arabic باللغت املذاخالث ملتن باليعبت 14 حجم 

 بحجم  Time new Roman وبخـــط للهىامش، باليعبت 11و العشبيت،
 باليعبت 10 وبحجم للمتن باليعبت ألاحىبيت باللغت للمذاخالث 12

 للهىامش؛

 واملشاحع صفدت، كل نهاًت فيآليا  والخعليقاث الهىامش وطع 

 : البدث نهاًت في واملالخق والفهاسط

 باملىاصفاث والبدىر امللخصاثو الدسجيل ئظخماسة جشظل 

ا  أعاله املزكىسة  conferences@jilrc.com  :علي خصٍش

 املىعذ في الكامل هصها جقذًم بعذ ئال املقبىلت املذاخالث جبرمج ال 

 .املدذد

  (دفعه من إلاثماد أعضاء يعفى)   50 $  :باملؤثمر التسجيل وسم
 باملؤثمر املشاوكين وإقامة ثذاكر ثكاليف املنظمة الجهة ثتممل ال

  www.jilrc.com     +961-71053262 


