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مؤتمر مينار

ديباجة المؤتمر

 أر�ن املعر﮲�ة إال﮲�سا﮲�﮵�ة الواسعة، ﮲�العلوم الرص﮲�ة
﮲

﮴�ُعّد العلوم الرص﮲�ة رك﮲�ًا أساس﮵�ًا مں

﮵�اء، والك﮵�م﮵�اء، وعلوم  علم﮵�ة م﮴�﮲�وعة م﮶�ل: ال﮲�﮵�﮲
﮲

وال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة ﮴�﮶سمل م﮵�اد﮵�

احل﮵�اة، والر﮵�ا﮲ص﮵�ات، واحلاسوب، والطب، واهل﮲�دسات، وال﮴�﮴�﮲�﮵�ات االح﮵�ا�﮵ٔ�ة، وا﮳حل﮵�ولو﮳ح﮵�ا،

 العلوم.
﮲

و﮲ع﮵�ها مں

 ال﮶�ورات العلم﮵�ة، ال﮴�﮵ ﮴�﮲�او﮴�ت ﮲�﮵ ط﮳�﮵�ع﮴�ها وصور
﮲

 م﮳حموعة مں
﮲

و﮴�د ﮶سهد ال﮴�رن الع﮶رس﮵�

﮴�ٔ��﮵﮶�ها، كما ا﮲ح﮴�ل﮲�ت ﮲�﮵ أ﮶س�ل ﮴�مظهرها ﮲�﮵ احل﮵�اة إال﮲�سا﮲�﮵�ة املعارصة ال﮴�﮵ ﮴�امت عىل الوحدة

 هذه العلوم؛ و﮴�د أدى ذلك ٕاىل ﮴�﮲ع﮵� ﮶سلك احل﮵�اة إال﮲�سا﮲�﮵�ة املعارصة
﮲

ال﮴��مل﮵�ة وال﮴�﮶سا﮳�ك﮵�ة ﮳�﮵�

وم﮲صمو﮲�ها.
 هذا امل﮲�طلق ﮴�﮲�ظم أ�د﮵�م﮵�ة ر﮵�مار ال﮴�ك﮵�ة ﮳�ال﮴�عاون مع لك﮵�ة العلوم ﮲�﮵ ﮳حامعة د﮵�اىل،

﮲
ومں

 ا﮳حلامع﮵�ة ﮲�﮵ العراق، واملدرسة الوط﮲�﮵�ة العل﮵�ا لٕالحصاء واال﮴�﮴�صاد ال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵
﮲

ولك﮵�ة ﮳�الد الرا﮲�د﮵�

﮲�﮵ ا﮳حل﮲رأ� املؤ﮴�مر العل﮵� الدو﮵ىل ال﮶�ا﮲�﮵ للعلوم الرص﮲�ة وال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة (مؤ﮴�مر م﮵�﮲�ار)

 ﮳�عد (Online) أ﮵�ام05-04 أ﮳�﮵�ل/﮲�﮵�سان2021 .
﮲

﮲�﮵ ٕاسط﮲�﮳�ول وكذالك ﮳�﮲�ظام امل﮶ساركة عں

، وعلماء، ولك
﮲

، وأسا﮴�ذة ﮳حامع﮵�﮵�
﮲

 أ�د﮵�م﮵�﮵�
﮲

 ﮳�اح﮶�﮵�
﮲

 مں
﮲

و﮴�دعو ٕادارة املؤ﮴�مر ﮳مح﮵�ع امله﮴�م﮵�

 ﮳�﮴�ول العلوم الرص﮲�ة وال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة ال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة للم﮶ساركة ﮳�مؤ﮴�مر م﮵�﮲�ار ل﮵�كون
﮲

امله﮴�م﮵�

﮲
 ﮴�م﮴�﮵�

﮲
رص﮵�دًا معر﮲�﮵�ًا ﮵�ساهم ﮲�﮵ ﮴�طو﮵� املعر﮲�ة إال﮲�سا﮲�﮵�ة، وأدوا﮴�ها امل﮲�ه﮳ح﮵�ة، ﮲�﮲صًال عں

عال﮴�ا﮴�ها ال﮴�﮶سا﮳�ك﮵�ة امل﮴�ا﮳�طة ﮲�﮵�ما ﮳�﮵�﮲�ها.

رؤية المؤتمر

﮵�سىع مؤ﮴�مر م﮵�﮲�ار الدو﮵ىل ال﮶�ا﮲�﮵ للعلوم ال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة ال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة ٕاىل أن ﮵�كون م﮲�صة علم﮵�ة ﮲حاصة

رصة أمامهم ل﮲�﮶رس ا﮳�داعا﮴�هم  ٕا﮴�احِة ال﮲�ُ
﮲

 وم﮲�ا﮴�﮶س﮴�ها، ﮲�﮲صًال عں
﮲

 – ﮲�﮵ هذه امل﮵�اد﮵�
﮲

﮳�ال﮳�اح﮶�﮵�

ال﮳�ح﮶�﮵�ة ﮲�﮵ م﮳حلة علم﮵�ة محكمة ﮳�العلوم الرص﮲�ة وال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة هلا ﮴�ص﮲�﮵�﮲�ها الدو﮵ىل،

وهذا ما ﮵�ساعد عىل ﮴�و﮵�ل أ﮲��رهم العلم﮵�ة ٕاىل ﮴�ط﮳�﮵�﮴�ات معل﮵�ة وا﮴�ع﮵�ة ﮴�ساهم ﮲�﮵ ﮴�طور احل﮵�اة

إال﮲�سا﮲�﮵�ة املعارصة.
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إشكالية المؤتمر

 أ﮶�ه الوا﮲صح عىل م﮲ح﮴�لف أ﮶س�ل احل﮵�اة ال﮳�﮶رس﮵�ة،
﮲

      ﮴�ك ال﮴�طور العل﮵� الذي م﮵�﮲ ال﮴�رن الع﮶رس﮵�

 لك
﮲

ٕاذ ﮲ع﮵�ت ﮴�طورات العلوم ال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة لك أ﮶س�ل احل﮵�اة الوا﮴�ع﮵�ة لٕال﮲�سان مں

ال﮲�وا﮵ىح اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة وال﮴�﮳�و﮵�ة وال﮲�كر﮵�ة واال﮴�﮴�صاد﮵�ة والعلم﮵�ة و﮲ع﮵�ها.

      ٕان أهم ما ﮵�م﮵�﮲ ﮴�طورات العلوم الرص﮲�ة وال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة، هو ار﮴�﮳�اطها امل﮳�ا﮶رس ﮳�احل﮵�اة

الوا﮴�ع﮵�ة لٕال﮲�سان وآ﮲�ا﮴�ها، وأ﮵�﮲صًا العمل عىل ر﮲�ع مس﮴�وى احل﮵�اة إال﮲�سا﮲�﮵�ة وحل امل﮶س�ت

 الط﮳�﮵�﮵ىع أن ﮵�كون ﮴�طور امل﮳ح﮴�معات م﮴�و﮴�﮲�ًا عىل
﮲

املس﮴�عص﮵�ة ال﮴�﮵ ﮴�وا﮳حه ال﮴�﮴�دم ال﮳�﮶رسي، ﮲��ن مں

مس﮴�وى ﮴�طور معار﮲�ها، ومدى مساهم﮴�ها ﮲�﮵ ال﮴�﮴�دم العل﮵� الذي ﮵�عود ﮲�﮲�عه عىل احل﮵�اة إال﮲�سا﮲�﮵�ة

﮲�﮵ لك ﮳�﮴�اع املعمورة.

    ﮵�﮴�طلع مؤ﮴�مر م﮵�﮲�ار ال﮶�ا﮲�﮵�﮵ للعلوم الرص﮲�ة وال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة ٕاىل إالسهام ﮲�﮵ م﮳حال

 ﮲حالل ﮳حهده ﮲�﮵ أن
﮲

راسات العلم﮵�ة ال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة؛ ل﮳�﮲�اء ُم﮳ح﮴�معات علم﮵�ة، مں الّدِ

﮲
 ﮲�﮵ هذا امل﮵�دان مں

﮲
مع ﮳حهود ال﮳�اح﮶�﮵�  حا﮲ص﮲�ة ﮴�﮳

﮲
﮵�كون م﮲�صة علم﮵�ة ﮴�عمل أوًال عىل ﮴�كو﮵�

﮲حالل ﮲�﮶رسها مل﮲حر﮳حات هذا املؤ﮴�مر ﮲�﮵ م﮳حالت علم﮵�ة محكمة رص﮵�﮲�ة، كما ﮴�﮴�طلع هذه امل﮲�صة

 ُم﮲ح﮴�لف ُدَول العامل ل﮴�ع﮲ر﮵�﮲ الّروا﮳�ط إال﮳�داع﮵�ة،
﮲

، مں
﮲

 ال﮳�اح﮶�﮵�
﮲

ٕاىل ﮳�﮲�اء عال﮴�ات ال﮴�﮶سا﮳�ك ﮳�﮵�

ة ال﮴�ا�ٔمة عىل ال﮳�حث العل﮵�.
ّ
والعلم﮵�

أهداف المؤتمر

﮲
 م﮲�صة ﮳�﮶�﮵�ة ﮲حاصة ﮳�املعر﮲�ة ال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة ﮴�عمل عىل ﮳�وث امل﮶سارك﮵�

﮲
﮴�كو﮵�

﮲�﮵ هذا امل﮳حال ﮲�﮵ م﮳حالت علم﮵�ة م﮲ح﮴�صة، ومع﮴�مدة دول﮵�ًا.

﮴�﮶س﮳ح﮵�ع ال﮳�حث ﮲�﮵ م﮳حال الدراسات العلم﮵�ة الرص﮲�ة وال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة.

مواك﮳�ة م﮲ح﮴�لف ال﮴�طورات احلاصلة ﮲�﮵ م﮳حاالت العلوم ال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة ال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة. 

.  ﮲�﮵ ٕادراج ل﮴�اء عل﮵� م﮲�﮲�﮴�ح م﮴�م﮵�﮲
﮲

 وأال�د﮵�م﮵�﮵�
﮲

 ال﮳�اح﮶�﮵�
﮲

﮵�و﮲�ر املؤ﮴�مر ﮲�رصة ال﮴�عاون ﮳�﮵�

العمل عىل ﮲�﮴�ح آال﮲�اق املس﮴�﮴�﮳�ل﮵�ة أمام العلوم ال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة.

 ﮲�﮵ هذا امل﮳حال ﮲�﮵ ّلك أ﮲�اء العامل ﮴�عمل ٕادارة
﮲

 ال﮳�اح﮶�﮵�
﮲

 ﮳�﮵�
ّ

ٕا﮴�امة ﮳حسور ال﮴�ّواصل العل﮵�

.1

.2

.3

.4

.5

.6

 ﮲حالل م﮲�صة املؤ﮴�مر.
﮲

          املؤ﮴�مر عىل ﮴�﮲�ظ﮵�مها مں

مؤتمر مينار
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ضوابط المشاركة في المؤتمر

م ة العلم﮵�ة للمؤ﮴�مر مل﮲حصات أال﮳�اث ال﮴�﮵ ﮴�﮴�م﮵�﮲ ﮳�معا﮳حلات ﮳�﮶�﮵�ة ﮳حد﮵�دة ملو﮲صوعا﮴�ها أو ﮴�﮴�ّدِ
ٔ
  ﮴�س﮴�﮴�﮳�ل اهل﮵��

﮴�﮵�مًا و﮲�﮴�أ�� ﮳�﮶�﮵�ة م﮲صا﮲�ة ﮲�﮵ ح﮴�ل العلوم الرص﮲�ة وال﮴�ط﮳�﮵�﮴�﮵�ة وال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ة عىل اال﮵�م﮵�ل ال﮴�ا﮵ىل

minarcongress@gmail.com

 200 لكمة، و﮵�س﮴�عرض املل﮲حص أهم﮵�ة ال﮳�حث وأهدا﮲�ه وإال﮶س�ل﮵�ة وم﮲حطط
﮲

سل مل﮲حص ﮳�ث ال ﮵�﮴�ل عں   ﮵�ُ

ات ال﮴�ال﮵�ة: ﮴�عر﮵�﮲�﮵ ﮳�ال﮳�حث و﮲�ق امل﮵�﮲

    ﮴�﮴�وم الل﮳ح﮲�ة العلم﮵�ة ﮳�مرا﮳حعة مل﮲حصات ال﮳�حوث أّول وصوهلا ٕال﮵�ها، و﮴�ُعلم أصحاب املل﮲حصات امل﮴�﮳�ولة

از ﮳�و�﮶هم للم﮶ساركة ﮲�﮵ املؤ﮴�مر. ﮳�ذلك و﮴�دعوهم ٕال﮲�﮳

﮵�﮴� ٕارسال ال﮳�حث �مًال ﮳�عد ا﮲�ع﮴�اد املؤ﮴�مر ل﮲�﮶رسه ﮲�﮵ م﮳حلة علم﮵�ة دول﮵�ة محكمة وذات ﮴�ٔ��﮵﮶� ام﮳�اكت

 املل﮴�﮴� و﮵�مل ﮴�م﮵�﮲ دو﮵ىل (ردمك) – حسب ا﮲ح﮴�﮵�ار ال﮳�احث-
﮲

﮲�اك﮴�ور دو﮵ىل أو ﮲�﮵ ك﮴�اب ﮳محا﮵ىع ﮵�صدر عں

 ال﮶رسوط ال﮴�ال﮵�ة:
﮲

و﮲مصں

 ﮴�كون املادة املرسلة لل﮲�﮶رس أص﮵�لة، ومل ﮵�س﮳�ق ﮲�﮶رسها، ومل ﮴�سل لل﮲�﮶رس ﮲�﮵ ﮳حهة أ﮲حرى.
ْ

- أن

﮲
 الص﮲�حة أالوىل الع﮲�وان ال�مل لل﮳�حث، وامس ال﮳�احث، ور﮴�﮳�﮴�ه العلم﮵�ة، ومؤسسة اال﮲�﮴�ساب، ﮳�الل﮲ع﮴�﮵�

﮲
 ﮴�﮴�﮲صّمں

ْ
- أن

. ﮵�ة، وال﮳�﮵�د  االلك﮴�و﮲�﮵ العر﮳�﮵�ة وإال﮲�لك﮵�﮲

﮵�ة. ل﮵�﮲ : العر﮳�﮵�ة واال﮲�﮳
﮲

- ﮴�﮴�د﮵� مل﮲حص لل﮳�حث ﮳�ل﮲ع﮴�﮵�

 ص﮲�حة (25) ص﮲�حة، ﮳�ما ﮲�﮵ ذلك ﮴�ا�ٔمة املصادر واملرا﮳حع وا﮳حلداول
﮲

- أّال ﮵�﮴�﮳حاوز ح﮳حم ال﮳�حث ﮲محسًا وع﮶رس﮵�

﮲
  �﮶ما﮲�﮵ ص﮲�حات (8) ﮳�ملف وورد Microsoft word، هامش الص﮲�حة (2مس مں

﮲
والرسومات وأال﮶س�ل، وأّال ﮵�﮴�ل عں

 السطور 0.1.
﮲

﮳مح﮵�ع ا﮳حلهات)، واملسا﮲�ة ﮳�﮵�

 ال﮲�رع﮵�ة
﮲

- ﮲�وع ا﮲حلط ﮳�العر﮳�﮵�ة ﮴�﮵�اس: 14 (Simplified Arabic)، والع﮲�وان الر�ٔ﮵�س م﮴�اس 20 مس﮵�ك(Gras) والع﮲�او﮵�

(Gras) م﮴�اس 16 مس﮵�ك

(Majuscule) والع﮲�وان الر�ٔ﮵�س 14 ﮳�﮳حم ك﮳�﮵� ،(Times New Roman) 12 :﮲�وع ا﮲حلط ﮳�الال﮴�﮵�﮲�﮵ ﮴�﮵�اس -

.1

.2

.3

.4

.5

.6

 أحد محاور املؤ﮴�مر العامة.
﮲

 ﮵�كون الع﮲�وان ﮲مصں
ْ

- أن

 ﮵�كون و﮲�ق املعا﮵�﮵� العلم﮵�ة امل﮴�عارف عل﮵�ها.
ْ

- أن

 300 لكمة.
﮲

﮵�د عں  200 لكمة، وال ﮵�﮲
﮲

- أّال ﮵�﮴�ل عں

 ﮵�ك﮴�ب الع﮲�وان أعىل املل﮲حص ﮳�﮶سلك وا﮲صح.
ْ

- أن

 أعىل املل﮲حص مع م�ن العمل وامس الدولة.
﮲

 امس ال﮳�احث أو ال﮳�اح﮶�﮵�
﮲

 ﮵�﮴� ﮴�دو﮵�
ْ

- أن

 ﮵�﮴� ك﮴�ا﮳�ة معلومات ال﮴�واصل: اال﮵�م﮵�ل ور﮴�م اهلا﮴�ف (ر﮴�م الوا﮴�س أب ٕان و﮳حد)
ْ

- أن

 أعىل الص﮲�حة.
﮲

- ﮴�و﮲صع صورة ﮶س﮲حص﮵�ة حد﮵�﮶�ة لل﮳�احث أو ال﮳�اح﮶�﮵�

- الس﮵�ة الذا﮴�﮵�ة مر﮲�﮴�ة ﮳�ٕا﮵�م﮵�ل مل﮲حص ال﮳�حث.
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﮲�﮵ الك﮴�ا﮳�ة و ال﮴�و�﮵﮶�ق و اال﮴�﮴�﮳�اسات.7APA- 7 - اع﮴�ماد ﮲�ظام 

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

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


بدء استقبال الملخصات

انتهاء استقبال الملخصات

اإلعالن عن البرنامج العلمي للمؤتمر

أيام المؤتمر

01/ كانون الثاني - يناير/ 2021

15/ آذار – مارس/ 2021

25  / آذار – مارس/ 2021

04-05 /  نيسان – أبريل/ 2021

15/  نيسان – أبريل/ 2021بدء استقبال األبحاث بصيغتها النهائية

15/ أيار– ماي/ 2021آخر أجل الستقبال األبحاث كاملة

العر﮳�﮵�ة

﮵�ة ل﮵�﮲ إال﮲�﮳

ال﮴�ك﮵�ة

 

لغات المؤتمر

مواعيد مهمة

مالحظات

: أالصالة، والعمق، ومدى ﮲صع لك أال﮳�اث الواردة لل﮴�حك﮵� العل﮵� الرسي، و﮴�﮴ُ�﮵�ّ ﮳�سب آال﮴�﮵ ﮴�﮲

ٕاسهامها ﮲�﮵ ال﮳�حث العل﮵�، وسالمة العرض والل﮲عة.

.  طر﮵�ق ﮳�﮵�دهم إاللك﮴�و﮲�﮵
﮲

 وصوهلا (رسالة آل﮵�ة) عں
﮲

 ﮳�اس﮴�﮴�﮳�ال أ﮳�ا�﮶هم ح﮵�
﮲

﮵�﮴� ٕا﮲ح﮳�ار ال﮳�اح﮶�﮵�

﮵�﮴� ٕاعالمهم ﮳�مدى ﮴�﮴�ّدم معل﮵�ة ال﮴�حك﮵�، مع ﮲رصورة ٕا﮳حراء ال﮴�عد﮵�الت الالزمة ٕان اس﮴�دىع أالمر ذلك.
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رسوم المشاركة عن بعد 250(Online)  دوالر، وتشمل

- ﮲�﮶رس أ﮳�اث املؤ﮴�مر ﮲�﮵ م﮳حلة علم﮵�ة دول﮵�ة محكمة وذات ﮴�ص﮲�﮵�ف عال.

 أ�د﮵�م﮵�ة ر﮵�مار.
﮲

- ﮶سهادات م﮶ساركة مع﮴�مدة  مں

- ا﮲حلدمات املصاح﮳�ة للمؤ﮴�مر . 

- ح﮲صور ور﮶س﮴�﮵ معل حول ال﮲�﮶رس العل﮵� وأالر﮶س﮲�ة إاللك﮴�و﮲�﮵�ة، و﮵�﮴� م﮲�ح امل﮶سارك ﮲�﮵ الور﮶سة ﮶سهادة ح﮲صور.

.(Orcid) حصول لك ﮳�احث م﮶سارك عىل ر﮴�م هو﮵�ة ال﮳�احث العل﮵� الدول﮵�ة -

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

:﮵�﮴� الد﮲�ع ٕاىل احلساب ال﮴�ا﮵ىل

رسوم المشاركة بالحضور 300 دوالر، وتشمل:

- ﮲�﮶رس أ﮳�اث املؤ﮴�مر ﮲�﮵ م﮳حلة علم﮵�ة دول﮵�ة محكمة وذات ﮴�ص﮲�﮵�ف عال.

 أ�د﮵�م﮵�ة ر﮵�مار.
﮲

- ﮶سهادات م﮶ساركة مع﮴�مدة مں

- ا﮲حلدمات املصاح﮳�ة للمؤ﮴�مر . 

- ح﮴�﮵�﮳�ة امل﮶سارك و﮲�﮵�ها ﮳�﮲�امح� املؤ﮴�مر و﮴�رطاس﮵�ة مع مذكرة وك﮴�اب ﮴�عر﮵�﮲�﮵ ﮳�املؤسسات امل﮲�ظمةوالراع﮵�ة للمؤ﮴�مر. 

- ح﮲صور ور﮶س﮴�﮵ معل حول ال﮲�﮶رس العل﮵� وأالر﮶س﮲�ة إاللك﮴�و﮲�﮵�ة، و﮵�﮴� م﮲�ح امل﮶سارك ﮲�﮵ الور﮶سة ﮶سهادة ح﮲صور.

.(Orcid) حصول لك ﮳�احث م﮶سارك عىل ر﮴�م هو﮵�ة ال﮳�احث العل﮵� الدول﮵�ة -
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