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 من أركان المعرفة اإلنسانية الواسعة، فالعلوم الصرفة
ً
 أساسيا

ً
عّد العلوم الصرفة ركنا

ُ
ت

والتطبيقية والتكنولوجية تشمل ميادين علمية متنوعة مثل: الفيزياء، والكيمياء،

وعلوم الحياة، والرياضيات، والحاسوب، والطب، والهندسات، والتقنيات االحيائية،

والجيولوجيا، وغيرها من العلوم.

وقد شهد القرن العشرين مجموعة من الثورات العلمية، التي تفاوتت في طبيعتها وصور

تأثيرها، كما اختلفت في أشكال تمظهرها في الحياة اإلنسانية المعاصرة التي قامت على

الوحدة التكاملية والتشابكية بين هذه العلوم؛ وقد أدى ذلك إلى تغير شكل الحياة

اإلنسانية المعاصرة ومضمونها.

وبعد النجاح الكبير والسمعة الطيبة التي حققها مؤتمر مينار األول والثاني تنظم

أكاديمية ريمار التركية بالتعاون مع كلية العلوم في جامعة ديالى، وكلية بالد الرافدين

الجامعية في العراق، والمدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي في الجزائر

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للعلوم الصرفة والتطبيقية والتكنولوجية (مؤتمر مينار3)

في إسطنبول وكذالك بنظام المشاركة عن بعد (Online) أيام 11-12 آب – أغسطس

. 2021
وتدعو إدارة المؤتمر جميع المهتمين من باحثين أكاديميين، وأساتذة جامعيين، وعلماء، وكل

المهتمين بحقول العلوم الصرفة والتطبيقية التكنولوجية للمشاركة بمؤتمر مينار ليكون

 عن تمتين عالقاتها
ً
 يساهم في تطوير المعرفة اإلنسانية، وأدواتها المنهجية، فضال

ً
 معرفيا

ً
رصيدا

التشابكية المترابطة فيما بينها.

يسعى مؤتمر مينار الدولي الثالث للعلوم التطبيقية التكنولوجية إلى أن يكون منصة

رصة
ُ

ا عن إتاحِة الف
ً
علمية خاصة بالباحثين – في هذه الميادين ومناقشتها، فضل

أمامهم لنشر ابداعاتهم البحثية في مجلة علمية محكمة بالعلوم الصرفة والتطبيقية

والتكنولوجية لها تصنيفها الدولي، وهذا ما يساعد على تحويل أفكارهم العلمية إلى

تطبيقات عملية واقعية تساهم في تطور الحياة اإلنسانية المعاصرة.
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ديباجة المؤتمر

رؤية المؤتمر



2

إشكالية المؤتمر

إذ غيرت تطورات العلوم التطبيقية والتكنولوجية كل أشكال الحياة الواقعية لإلنسان من كل

النواحي االجتماعية والتربوية والفكرية واالقتصادية والعلمية وغيرها.

      ترك التطور العلمي الذي ميز القرن العشرين أثره الواضح على مختلف أشكال الحياة البشرية،

 العمل على رفع مستوى الحياة اإلنسانية وحل المشكالت
ً
الواقعية لإلنسان وآفاقها، وأيضا

ً
المستعصية التي تواجه التقدم البشري، فكان من الطبيعي أن يكون تطور المجتمعات متوقفا

على مستوى تطور معارفها، ومدى مساهمتها في التقدم العلمي الذي يعود نفعه على الحياة

اإلنسانية في كل بقاع المعمورة.

      إن أهم ما يميز تطورات العلوم الصرفة والتطبيقية والتكنولوجية، هو ارتباطها المباشر بالحياة

    يتطلع مؤتمر مينار الثالث للعلوم الصرفة والتطبيقية والتكنولوجية إلى اإلسهام في مجال

الد�راسات العلمية التطبيقية والتكنولوجية؛ لبناء ُمجتمعات علمية، من خالل جهده في أن يكون

 على تكوين حاضنة تجمع جهود الباحثين في هذا الميدان من خالل
ً
منصة علمية تعمل أوال

نشرها لمخرجات هذا المؤتمر في مجالت علمية محكمة رصينة، كما تتطلع هذه المنصة إلى بناء

عالقات التشابك بين الباحثين، من ُمختلف ُدَول العالم لتعزيز الرّوابط اإلبداعية، والعلميّة القائمة

على البحث العلمي.

أهداف المؤتمر

تكوين منصة بحثية خاصة بالمعرفة التطبيقية والتكنولوجية تعمل على بحوث المشاركين

.
ً
في هذا المجال في مجالت علمية مختصة، ومعتمدة دوليا

تشجيع البحث في مجال الدراسات العلمية الصرفة والتطبيقية والتكنولوجية.

مواكبة مختلف التطورات الحاصلة في مجاالت العلوم التطبيقية التكنولوجية. 

يوفر المؤتمر فرصة التعاون بين الباحثين واألكاديميين في إدراج لقاء علمي منفتح متميز.

العمل على فتح اآلفاق المستقبلية أمام العلوم التطبيقية والتكنولوجية.

 أنحاء العالم تعمل إدارة
ّ

واصل العلميّ بين الباحثين في هذا المجال في كل
ّ
إقامة جسور الت

.1

.2

.3

.4

.5

.6

          المؤتمر على تنظيمها من خالل منصة المؤتمر.

مؤتمر مينار



محاورالمؤتمر
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الرياضيات التطبيقيةالفيزياء التطبيقيةالكيمياء التطبيقية

البيولوجيالهندسة المدنيةالهندسة الزراعية

هندسة الطاقةهندسة االتصاالتعلوم الحاسوب

الهندسة المعلوماتيةهندسة الجيولوجياعلم الغذاء والتكنولوجيا

هندسة المعادن والموادهندسة الميكاترونيكالهندسة الميكانيكية

هندسة البترول والغاز               التخطيط الحضاري للمدن
الروبوتات واألتمتة          الطبيعي

هندسة الطاقةهندسة االتصاالتعلوم الحاسوب

هندسة الطيران والمالحة الجويةتكنولوجيا النانو وعلم النانو التطبيقي

مؤتمر مينار



ضوابط المشاركة في المؤتمر

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

 ونتائج بحثية مضافة في حقل العلوم الصرفة والتطبيقية والتكنولوجية على االيميل
ً
تقد�م قيما

التالي 

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

ومخطط تعريفي بالبحث وفق الميزات التالية:

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

المقبولة بذلك وتدعوهم إلنجاز بحوثهم للمشاركة في المؤتمر.

 بعد انعقاد المؤتمر لنشره في مجلة علمية دولية محكمة وذات تأثير
ً
يتم إرسال البحث كامال

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.

 وعشرين صفحة (25) صفحة، بما في ذلك قائمة المصادر والمراجع والجداول
ً
ا يتجاوز حجم البحث خمسا

ّ
- أل

ا يقل 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

- أْن يكون العنوان ضمن أحد محاور المؤتمر العامة.

- 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 يتم كتابة معلومات التواصل: االيميل ورقم الهاتف (رقم الواتس أب إن وجد)

- توضع صورة شخصية حديثة للباحث أو الباحثين أعلى الصفحة.

- السيرة الذاتية مرفقة بإيميل ملخص البحث.
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في الكتابة و التوثيق و االقتباسات.7APA- 7 - اعتماد نظام 

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


بدء استقبال الملخصات

انتهاء استقبال الملخصات

اإلعالن عن البرنامج العلمي للمؤتمر

أيام المؤتمر

10/ نيسان – ابريل/ 2021

20/ حزيران – يونيو/ 2021

01  /آب – أغسطس/ 2021

11-12 /  آب – أغسطس/ 2021

20/ آب – أغسطس/ 2021بدء استقبال األبحاث بصيغتها النهائية

20/ أيلول – سبتمبر/ 2021آخر أجل الستقبال األبحاث كاملة

العربية

اإلنجليزية

التركية

 

لغات المؤتمر

مواعيد مهمة

مالحظات

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

ومدى 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.
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رسوم المشاركة عن بعد 250 دوالر، وتشمل

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

- شهادات مشاركة معتمدة  من أكاديمية ريمار.

- 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:

رسوم المشاركة بالحضور 300 دوالر، وتشمل:

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

- شهادات مشاركة معتمدة من أكاديمية ريمار.

- الخدمات المصاحبة للمؤتمر . 

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

والراعية 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 -
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