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 ديباجة المؤتمر: 

 
 
عد

ُ
 ركن العلوم الصرفة ت

 
 أساسي ا

 
فة صر ال مالعلو فالمعرفة اإلنسانية الواسعة،  أركان من ا

علوم الحياة، الفيزياء، والكيمياء، و  ميادين علمية متنوعة مثل: تشمل  التطبيقية والتكنولوجيةو 

رها من ، والجيولوجيا، وغيوالرياضيات، والحاسوب، والطب، والهندسات، والتقنيات االحيائية

 .العلوم

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

تي قامت على العاصرة المسانية وصور تأثيرها، كما اختلفت في أشكال تمظهرها في الحياة اإلن

انية إلى تغير شكل الحياة اإلنس ذلك أدى وقد العلوم؛ هذه تشابكية بين الو  تكامليةالالوحدة 

 المعاصرة ومضمونها. 

 –نية جامعة فلسطين التقبالتعاون مع  أكاديمية ريمار التركية تنظمومن هذا المنطلق 

المدرسة وفي العراق،  بالد الرافدين الجامعيةكلية و، لية العلوم في جامعة ديالىكوخضوري 

لوم في الجزائر المؤتمر العلمي الدولي األول للع الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

-21أيام( Onlineة عن بعد )بيقية والتكنولوجية )مؤتمر مينار( بنظام المشاركالصرفة والتط

 .  2020تشرين الثاني\ نوفمبر  20

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

ليكون مر مينار بمؤتالتطبيقية التكنولوجية للمشاركة و  العلوم الصرفةوكل المهتمين بحقول 

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

 
 معرفيا

 
رصيدا

 المترابطة فيما بينها. عالقاتها التشابكية 

 

 : رؤية المؤتمر

ون منصة أن يكيسعى مؤتمر مينار الدولي األول للعلوم التطبيقية التكنولوجية إلى 

 عن  –علمية خاصة بالباحثين 
ً
رصة أمامفي هذه الميادين ومناقشتها، فضًل

ُ
لنشر  مهإتاحِة الف

ية لها والتطبيقية والتكنولوجبالعلوم الصرفة مجلة علمية محكمة  في البحثية بداعاتهما

تصنيفها الدولي، وهذا ما يساعد على تحويل أفكارهم العلمية إلى تطبيقات عملية واقعية 

 طور الحياة اإلنسانية المعاصرة. تساهم في ت
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 : إشكالية المؤتمر

ل الحياة أشكاترك التطور العلمي الذي ميز القرن العشرين أثره الواضح على مختلف 

العلوم التطبيقية والتكنولوجية كل أشكال الحياة الواقعية لإلنسان تطورات بشرية، إذ غيرت ال

 من كل النواحي االجتماعية والتربوية والفكرية واالقتصادية والعلمية وغيرها. 

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

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

 طورت المشكالت المستعصية التي تواجه التقدم البشري، فكان من الطبيعي أن يكون

 المجتمعات 
 
ي في التقدم العلمي الذومدى مساهمتها  معارفها، مستوى تطور على  متوقفا

 . نسانية في كل بقا  المعمورةالحياة اإل  نفعه علىيعود 

 إلسهامايتطلع مؤتمر مينار الدولي األول للعلوم الصرفة والتطبيقية والتكنولوجية إلى 

راسات العلمية
ِّ
خالل جهده  من ؛ لبناء ُمجتمعات علمية،التطبيقية والتكنولوجية في مجال الد

 
ً
 لميدانالباحثين في هذا احاضنة تجمع جهود على تكوين في أن يكون منصة علمية تعمل أوال

 تتطلع هذهكما علمية محكمة رصينة،  في مجالت  لمخرجات هذا المؤتمر  نشرها خالل من 

 ، بين الباحثين إلى بناء عالقات التشابك المنصة
ُ
وامن ُمختلف د بط َول العالم لتعزيز الر 

ة القائمة على البحث العلميباإل   . داعية، والعلمي 

 

 أهداف المؤتمر: 

  تكوين منصة بحثية خاصة بالمعرفة التطبيقية والتكنولوجية تعمل على بحوث

. في هذا المجال في مجال  المشاركين
 
 ت علمية مختصة، ومعتمدة دوليا

 في مجال الدراسات العلمية الصرفة والتطبيقية والتكنولوجية.  تشجيع البحث 

  لوجية. و التكنعلوم التطبيقية المواكبة مختلف التطورات الحاصلة في مجاالت 

 منفتح  ميين في إدراج لقاء علمييالتعاون بين الباحثين واألكاد يوفر المؤتمر فرصة

 متميز. 

 العمل على فتح اآلفاق المستقبلية أمام العلوم التطبيقية والتكنولوجية. 

 واصل العلمي  بين الباحثين في هذا المجال في كل  أنحاء العالم
 
 إقامة جسور الت

 .من خالل منصة المؤتمر تمر على تنظيمها تعمل إدارة المؤ 

 

MINAR CONGRESS 



 

 

 : محاور المؤتمر

  .الكيمياء التطبيقية 

   .الفيزياء التطبيقية 

  .الرياضيات التطبيقية 

 الهندسة الزراعية  . 

 البيولوجي .  

  .الهندسة المدنية 

  .علوم الحاسوب 

  هندسة االتصاالت. 

 هندسة الطاقة  .  

  والتكنولوجياعلم الغذاء . 

 هندسة الجيولوجيا . 

 الهندسة المعلوماتية  . 

 الهندسة الميكانيكية  . 

 هندسة الميكاترونيك. 

 هندسة المعادن والمواد . 

 تكنولوجيا النانو وعلم النانو التطبيقي . 

 هندسة البترول والغاز الطبيعي. 

  ات واألتمتة. تالروبو 

  للمدنالتخطيط الحضاري . 

  والمالحة الجويةهندسة الطيران.   

 

 

 

MINAR CONGRESS 



 

 : نواظم المشاركة في المؤتمر

  تستتتتتتتتقبل الهيئة العلمية للمؤتمر ملخصتتتتتتتات األبحاث التي تتميز بمعالجات بحثية

 ونتائي بحثية مضتتتتتافة في حقل العلوم
 
م قيما

ِّ
لصتتتتترفة ا جديدة لموضتتتتتوعاتها أو تقد

 minarcongress@gmail.comعلى االيميل التالي  والتطبيقية والتكنولوجية

  ُكلمة، ويستتتتتتتتتتعرأ الملخق أهمية البحث   200رستتتتتتتتتل ملخق بحث ال يقل عن ي

 وأهدافه واإلشكالية ومخطط تعريفي بالبحث وفق الميزات التالية: 

  يكون العنوان ضمن أحد محاور المؤتمر 
ْ
 .العامة أن

  .يكون وفق المعايير العلمية المتعارف عليها 
ْ
 أن

  يقل عن 
 
 كلمة.   300كلمة، وال يزيد عن   200أّل

  .يكتب العنوان أعلى الملخق بشكل واضح 
ْ
 أن

  يتم تدوين استتتتتتم الباحث أو الباحثين أعلى الملخق مع مكان العمل واستتتتتتم 
ْ
أن

 الدولة. 

  يتم كتتتابتتة معلومتتات التواصتتتتتتتتتتتتتتتتل: االيميتتل ورقم الهتتاتف )رقم الوات  أب إن 
ْ
أن

 وجد(

 ثين أعلى الصفحة. توضع صورة شخصية حديثة للباحث أو الباح 

 السيرة الذاتية مرفقة بإيميل ملخق البحث. 

علم  •
ُ
ل وصتتتتتتتتتتتتولها إليها، وت تقوم اللجنة العلمية بمراجعة ملخصتتتتتتتتتتتتات األبحاث أو 

 أصحاب المقترحات المقبولة بذلك وتدعوهم إلنجاز بحوثهم للمشاركة في المؤتمر. 

 بعتد انعقتاد المؤتمر لنشتتتتتتتتتتتتتتتره في مج •
ً
ة لتة علمية دولييتم إرستتتتتتتتتتتتتتتال البحتث كتامال

محكمتتة وذات تتتأثير امبتتاكتتت فتتاكتور دولي أو في كتتتاب جمتتاعي يصتتتتتتتتتتتتتتتتدر عن الملتقى 

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

  تكون المادة 
ْ
أصتتتتيلة، ولم يستتتتبق نشتتتترها، ولم ترستتتتل للنشتتتتر  ر المرستتتتلة للنشتتتتأن

 في جهة أخرى. 

 ن الصتتتتتتتتتتفحة األولى ا  تتضتتتتتتتتتتم 
ْ
لعنوان الكامل للبحث، واستتتتتتتتتتم الباحث، ورت ته أن

العلميتتتة، ومؤستتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتة االنتستتتتتتتتتتتتتتتتتاب، وبتتتاللغتين العربيتتتة واإلنكليزيتتتة، والعنوان 

 االلكتروني. 
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  .تقديم ملخق للبحث بلغتين: العربية واالنجليزية 

 ( يتجاوز حجم البحث عشتتتتتتتتتترين صتتتتتتتتتتفحة 
 
( صتتتتتتتتتتفحة، بما في ذلك قائمة 20أّل

 يقل عن عشتتتتر المصتتتتادر 
 
والمراجع والجداول والرستتتتومات واألشتتتتكال، وعلى أّل

ستتتتتتم من 2، هامش الصتتتتتتفحة )Microsoft word( بملف وورد 8صتتتتتتفحات )

  01جميع الجهات(، وبين السطور

  :14نو  الخط بالعربية (Simplified Arabic والعنوان الرئي  مقاس ،)20 

 (Gras) سميك 16( والعناوين الفرعية مقاس Grasسميك)

  :12نو  الخط بتتالخط الالتيني (Times New Roman  والعنوان الرئي ،)

 (  Majusculeبحجم كبير)14

  7اعتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتاد نتتتتتتتظتتتتتتتتام-APA  فتتتتتتتي التتتتتتتكتتتتتتتتتتتتتتتتابتتتتتتتتة والتتتتتتتتتتتتتتتوثتتتتتتتيتتتتتتتق واالقتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتات

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

guide.pdf) 

 مالحظات: 

  ثية فقط. تقبل المداخالت الفردية والثنائية والثال 

  :م بحستتتتتتتتتتب اآلتي قي 
ُ
تخضتتتتتتتتتتع كل األبحاث الواردة للتحكيم العلمي الستتتتتتتتتتري، وت

 األصالة، والعمق، ومدى إسهامه في البحث العلمي، وسالمة العرأ واللغة. 

  يتم إخبار الباحثين باستتتتتتتتقبال أبحاثهم حين وصتتتتتتتولها )رستتتتتتتالة آلية( عن طريق

 بريدهم االلكتروني. 

  م
 
زمة التعديالت الاللتحكيم، مع ضرورة إجراء عملية ايتم إعالمهم بمدى تقد

 إن استدعى األمر لذلك. 

 

 لغات المؤتمر: 

 اللغة العربية 

 اللغة اإلنجليزية 

 اللغة التركية 

 اللغة الفرنسية 
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 مواعيد مهمة

 2020س تمبر | أيلول    01 بدء استقبال الملخصات

 2020أكتوبر | تشرين األول  30 آخر أجل الستقبال الملخصات

 2020نوفمبر | تشرين الثاني  15 اإلعالن عن البرنامي العلمي للمؤتمر 

 2020نوفمبر | تشرين الثاني  20-21 المؤتمر انعقاد 

 2020نوفمبر | تشرين الثاني 25  بدء استقبال األبحاث بحالتها النهائية

 2020ديسمبر | كانون األول  30 آخر أجل الستقبال األبحاث كاملة

 

 ( رسوم المشاركة عن بعدOnline) 250  وتشمل: ، ر دوال 

  فة
 
نشر األبحاث المشاركة في المؤتمر في مجلة علمية دولية محكمة ومصن

في قواعد بيانات دولية، أو في كتاب خاص يصدر عن المؤتمر ويحمل الترميز 

 .بحسب رغبة الباحث(، ISBNالدولي )ردمك

  مشاركة معتمدة من الجهات المنظمة والراعية للمؤتمر. شهادات 

  حول النشر العلمي واألرشفة االلكترونية، ويتم ،
 
حضور ورشتين عمل الكترونيا

 منح المشارك في الورشة شهادة حضور. 

 ( حصول كل باحث مشارك على رقم هوية الباحث العلمي الدوليةOrcid) 

 

 

 الي: الرسوم على الحساب البنكي الت يتم دفع

 

  :التواصل معلومات

  minarcongress@gmail.com يرسل الملخق على االيميل التالي: 

  02 56 600 539 0090 لالستفسار أكثر على الرقم التالي )اتصال أو عبر وات  أب(: 
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