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مع﮵�د لك﮵�ة آالداب وال﮲�﮲�ون - ﮳حامعة لكس 7 أرالك
﮴�ك﮵�ا

أس﮴�اذ ال﮴�ار﮵�﮲ احلد﮵�ث واملعارص - ﮳حامعة د﮵�اىل

العراق

رئيس الهيئة العلمية

رئيس الهيئة االستشارية

رئيس المؤتمر

Prof. Dr. Imad Abu Kishek
ر�﮵ٔ�س ﮳حامعة ال﮴�دس

﮲
﮲�لسط﮵�

األمين العام 

Prof. Dr. Hajredin HOXHA
مس﮴�﮶سار أ�د﮵�﮵� ﮲�﮵ ﮴�طر

كوسو﮲�ا



 Prof. Dr. Husain Dakhil
AL-BAHADLY

Aliraqia University
Iraq

Prof. Dr. Nabila
ABDECHAKOUR

Algiers 2 University
Algeria

Dr. Amer QOBBAJ
An-Najah National
University

Palestine

Dr. Zeinebou Mohamed
hamid Mohamed AHMED

Prof. Dr. Hajredin HOXHA
Rimar Academy

Kosova

Dr. Farida BENAMROUCHE

Algiers 3 University
Algeria

Dr. Bekir Mehmet ALI
Kilis7 Aralık University

TURKEY
Nouakchoot University

Mauritania

الهيئة الاستشارية

Prof. Dr. Hussein Falah
KASASBEH

Mutah University
Jordan

Prof. Dr. Ibrahim Saeed
AL BAIDHANI

Director of International Historians
Association For Culture Development And
Social Sciences Iraq

Dr. Ziya Polat 
Mardin Artuklu
University

TURKEY



       Dr. Hakim musa abed
khudhaier ALHASNAWY

 Prof. Dr. Ilham Mahmmoud
AL-JADIR

Kufa University

Iraq

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

Prof.  Dr. Ali BARAKAT

Prof. Dr. Samaher muhi
MOUSA

Prof. Dr. Walid Subhi ALARID

Prof. Dr. Suleiman abed
Abdullah ALKHARABSHEH

Dr. Ziya Polat

Mardin Artuklu University
Türkiye

  Prof. Dr. Layth Shakir Mahmood
 RASHED

Baghdad University
Iraq

Dr. Abdoulaye Aboubakari
NOUROU

kandi University
Benin

Dr. Sabrina LOUAAR
Teacher training school Assia
Djebar Constantine

Algeria

 Prof. Dr. Mahmood Fawzi
 Abdullah ALKUBAISY

Dr. Amer QOBBAJ

An-Najah National University
Palestine

Prof. Dr.  Muhtar KAZIMOĞLU

Director of National Academy 
of Sciences Institute of Folklore

Azerbaijan

Rector of Mardin Artuklu
              University

Türkiye

Ibb University
Yemen

Yarmouk University
Jordan

Diyala Unversity
Iraq

Ain Shams University
Egypt

Ministry of Education
Iraq

Yarmouk University
Jordan

الهيئة العلمية

Prof. Dr. Tarek Mansour
           MUHAMMAD

 

Aliraqia University
Iraq

Prof. Dr. Jamaal Hameid
RASHEED

Baghdad University
Iraq

Dr. Rougaya Abedrahman
OUMAR

Ministeral of Hig Eduction
Chad

 Dr. Mohammed Yaseen Mahmood
                  ALMSHHDANI 

 

Sultant of Oman

Rimar Academy



Dr.  Osman TÜRK
 

Dr. Muhammad Aziz 
Al-Azmi

Kuwait University
Kuwait

 Dr. Alaa Abdulkadhim       
 JABBAR 

 

Dr. Metin Şerifoğlu
 

Dr. Hyfa Abdulrahman Ahmed
 ELSHAAFI

Misurata University

Libya

Dr.  Maher Hamood KADHEM 
 

Ministry of Education

Iraq

 Dr. houria OUAMANE
 

Dr. Adel HASSINE

Ministry of Cultural Affairs
Tunisia

Dr. Mohamed Ali MOHAMED

Mosul University
Iraq

Dr. Ammar Khalid Ramadhan 
AL-RUBAYE

Dr. Ashimova Dinara
MAZHITOVNA

Rimar Academy

Dr. Rachid CHIKHOU
Mardin Artuklu University

Turkey

Dr.  Ismail Hamed ISMAIL
 

Cairo University

Egypt

Dr. Caner Yelbaşı
Mardin Artuklu University

Türkiye

Mardin Artuklu University
Türkiye

Dr. Fatma Saad B AAL-NAIMI

Qatar University
Qatar

Harran University

Turkey

Karbala University
Iraq

Algeria

Biskra university

الهيئة العلمية

Basrah University
Iraq

Qazaqstan

Dr. Ibrahim ALHAMMADİ

Rimar Academy

Türkiye

Dr. Djamel Annak

Tebessa University
Algeria

Dr. Zohra Thabet EpDHOUIOUI

University of Humanitiesand Arts

Tunisia



﮵�س﮴�هدف املؤ﮴�مر ال﮴�عرف عىل احل﮴�ول املعر﮲�﮵�ة ال﮴�﮵ ﮵�درسها علم ال﮴�ار﮵�﮲ ﮲�﮵ مراحله امل﮲ح﮴�ل﮲�ة،

م﮳حاال﮴�ه، ومصادره، وأ﮶س�له، وك﮴�ّا﮳�ه ومدارسه، ٕا﮲صا﮲�ة ٕاىل امل﮲�ه﮳ح﮵�ات العلم﮵�ة ال﮴�﮵ ﮵�س﮴�﮲حدمها ﮲�﮵

﮵�ة. وصوله ٕاىل احل﮴�﮵�﮴�ة ال﮴�ار﮵�﮲

 أر﮴�لكو احلكوم﮵�ة ال﮴�ك﮵�ة ﮳�ال﮴�عاون مع أ�د﮵�م﮵�ة ر﮵�مار املؤ﮴�مر
﮲

 هذا امل﮲�طلق ﮴�﮲�ظم ﮳حامعة مارد﮵�
﮲

ومں

 أ﮵�ام: 12 – 13/ ﮶س﮳�اط – ﮲�﮳�ا﮵�/
﮲

﮵�ة و﮳�﮲�ظا﮵ىم احل﮲صور وأالو﮲�ال﮵� الدو﮵ىل العل﮵� أالولللدراسات ال﮴�ار﮵�﮲

2021م.
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ديباجة المؤتمر:

التاريخ ذاكرة البشرية

﮴�ص ﮳�دراسة ه و﮴�ار﮵�﮲ العامل الذي ﮵�﮵�ط ﮳�ه، ﮲�ال﮴�ار﮵�﮲ ﮵�﮲  الوح﮵�د الذي ﮵�ك﮴�ب ﮴�ار﮵�﮲
﮲ ٔ

إال﮲�سان هو ال��

املا﮲ىص﮵ ﮳�لك أ﮶س�له الس﮵�اس﮵�ة واال﮳ح﮴�ماع﮵�ة والد﮵�﮲�﮵�ة واال﮴�﮴�صاد﮵�ة وا﮳حل﮲عرا﮲�﮵�ة و﮲ع﮵�ها، لذا ﮶سّلك ال﮴�ار﮵�﮲

أحد أالر�ن أالساس﮵�ة للعلوم إال﮲�سا﮲�﮵�ة ٕاىل ﮳حا﮲�ب علم ال﮲�﮲�س وعلم اال﮳ح﮴�ماع وال﮲�لس﮲�ة.

 العلوم أال﮲حرى، ﮲�﮴�وسعت ﮳�ذلك
﮲

وال ﮶سك أن ال﮴�ار﮵�﮲ ﮴�د ﮴�طور ﮳�﮴�طور إال﮲�سان ك﮲ع﮵�ه مں

 العلوم -
﮲

 ح﮴�ق علم ال﮴�ار﮵�﮲ - ك﮲ع﮵�ه مں
﮲

مو﮲صوعا﮴�ه، و﮴�طورت أدوا﮴�ه، ﮲�مع ﮳�دا﮵�ات ال﮴�رن الع﮶رس﮵�

﮵�ة وو﮴�ا�ٔعها ﮵ والوصول ٕاىل احل﮴�﮵�﮴�ة ال﮴�ار﮵�﮲ ﮴�﮲�﮲رة ﮲�وع﮵�ة ﮲�﮵ امل﮲�اهح� العلم﮵�ة امل﮴�عل﮴�ة ﮳�ال﮳�حث ال﮴�ار﮵�﮲

املو﮲صوع﮵�ة.

﮲
، ﮲�﮲�﮶سٔ�ت م﮵�اد﮵� ﮵ ﮲�رض ﮴�طورًا ك﮳�﮵�ًا عىل مو﮲صوعات علم ال﮴�ار﮵�﮲ ٕان ﮴�طور أدوات ال﮳�حث ال﮴�ار﮵�﮲

﮳حد﮵�دة م﮲�ها: ال﮴�ار﮵�﮲ اال﮴�﮴�صادي وال﮴�ار﮵�﮲ اال﮳ح﮴�ما﮵ىع وال﮴�ار﮵�﮲ ال﮶�﮴�ا﮲�﮵ وال﮴�ار﮵�﮲ ال﮴�﮳�وي، وال﮴�ار﮵�﮲

الس﮵�ا﮵ىس و﮲ع﮵�ها.

، وعلماء، ولك
﮲

، وأسا﮴�ذة ﮳حامع﮵�﮵�
﮲

 وأ�د﮵�م﮵�
﮲

 ﮳�اح﮶�﮵�
﮲

 مں
﮲

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

﮵�ة وإال﮲�سا﮲�﮵�ة للم﮶ساركة ﮲�﮵ هذا املؤ﮴�مر ل﮵�كون رص﮵�دًا معر﮲�﮵�ًا  ﮳�﮴�ل الدراسات ال﮴�ار﮵�﮲
﮲

امله﮴�م﮵�

﮵�ساهم ﮲�﮵ ٕا﮳�داع م﮲�اه﮵� وم﮲�هاهح� ﮲�﮵ علم ال﮴�ار﮵�﮲ أو الدراسات إال﮲�سا﮲�﮵�ة، وهذا ال ﮵�﮴�ح﮴�ق ٕاال ﮲�﮵ ٕاطار

. عال﮴�ة ﮴�﮶سا﮳�ك﮵�ة ﮴�﮲�اعل﮵�ة ﮵�﮴�ودها ع﮴�ل ال﮲�ر﮵�ق ال﮳�ح﮶�﮵
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التاريخ ذاكرة البشرية

رؤية المؤتمر:

 أر﮴�لكو احلكوم﮵�ة ال﮴�ك﮵�ة ﮳�ال﮴�عاون مع
﮲

﮵�سىع مؤ﮴�مر (ال﮴�ار﮵�﮲ وإال﮲�سان) الذي ﮴�﮲�ظمه ﮳حامعة مارد﮵�

﮲
﮵�ة، مں  ﮲�﮵ الدراسات ال﮴�ار﮵�﮲

﮲
أ�د﮵�م﮵�ة ر﮵�مار ال﮴�ك﮵�ة  ٕاىل أن ﮵�كون م﮲�صة علم﮵�ة ﮲حاصة ﮳�ال﮳�اح﮶�﮵�

 ﮲�﮵ هذا امل﮵�دان الواسع.
﮲

 ال﮳�اح﮶�﮵�
﮲

﮲حالل ﮳�﮲�اء عال﮴�ة ﮴�﮶سا﮳�ك﮵�ة ﮴�﮲�اعل﮵�ة ﮳�﮵�

وس﮴�﮲�﮶رس أ﮳�اث املؤ﮴�مر وم﮲حر﮳حا﮴�ه ﮲�﮵ م﮳حالت علم﮵�ة محكمة ذات ﮴�ص﮲�﮵�ف دو﮵ىل، وهذا ما ﮵�ساعد

 للوصول معارف علم﮵�ة ال ﮴�﮴�علق ﮳�ما﮲ىص﮵ إال﮲�سان ﮲�﮴�ط، ٕا﮲�ما أ﮵�﮲صًا
﮲

 ال﮳�اح﮶�﮵�
﮲

عىل ﮴�﮳�ادل أال﮲��ر ﮳�﮵�

ال﮳�حث ﮲�﮵ آ�﮶ار ﮴�لك املعارف ﮲�﮵ حا﮲رص ال﮳�﮶رس﮵�ة ومس﮴�﮴�ل﮳�ها.

أهداف المؤتمر:

﮲
﮵�ة ﮴�عمل عىل ﮳�﮲�اء عال﮴�ات ﮴�﮶سا﮳�ك﮵�ة ﮴�﮲�اعل﮵�ة ﮳�﮵�  م﮲�صة علم﮵�ة ﮲حاصة ﮳�الدراسات ال﮴�ار﮵�﮲

﮲
- ﮴�كو﮵�

 ﮲�﮵ هذا امل﮳حال. 
﮲

ال﮳�اح﮶�﮵�

. ﮵ - ال﮴�عرف عىل امل﮲�اهح� وأالدوات العلم﮵�ة ا﮳حلد﮵�دة ال﮴�﮵ ﮵�س﮴�﮲حدمها ال﮳�حث ال﮴�ار﮵�﮲

﮵�ة امل﮲ح﮴�ل﮲�ة.    آل﮵�ات ﮳حد﮵�دة لل﮴�عامل مع املصادر ال﮴�ار﮵�﮲
﮲

- محاولة الك﮶سف عں

، ٕا﮲صا﮲�ة ٕاىل اال﮲ح﮴�صاصات ا﮳حلد﮵�دة ال﮴�﮵ ﮵�درسها.  - ال﮴�عرف ٕاىل املو﮲صوعات ال﮴�﮵ ﮵�درسها علم ال﮴�ار﮵�﮲

﮵ امل﮲ح﮴�ل﮲�ة (ال﮴�وم﮵�ة، الد﮵�﮲�﮵�ة، والعامل﮵�ة). - ال﮴�عرف ٕاىل أ﮶س�ل ال﮴�ح﮴�﮵�ب ال﮴�ار﮵�﮲

ون ﮳�ها. ﮵�ة وامل﮲�اهح� ا﮲حلاصة ال﮴�﮵ ﮵�﮴�م﮵�﮲  ﮳�الدراسات ال﮴�ار﮵�﮲
﮲

-ال﮴�عرف ٕاىل الك﮴�ّاب والعلماء وامل﮲ح﮴�ص﮵�



- م﮲�هح� الس﮵�ة الذا﮴�﮵�ة. 

- م﮲�هح� املالحظة امل﮳�ا﮶رسة. 

- م﮲�هح� املصادر املاد﮵�ة واملع﮲�و﮵�ة.

- امل﮲�اهح� املعارصة.

- ال﮴�ٔ�ر﮵�﮲ اال﮳ح﮴�ما﮵ىع. 

- ال﮴�ٔ�ر﮵�﮲ اال﮴�﮴�صادي. 

. - ال﮴�ٔ�ر﮵�﮲ الد﮵�﮲�﮵

- ال﮴�ٔ�ر﮵�﮲ الس﮵�ا﮵ىس.

- م﮲حطوطات ال﮴�ار﮵�﮲ ال﮴�د﮵�.

- امل﮲حطوطات إالسالم﮵�ة. 

- و�﮶ا�ٔق ال﮴�ٔ�ر﮵�﮲ احلد﮵�ث.

- دراسات آال�﮶ار.     

 

- احل﮲صارات ال﮴�د﮵�مة وأ﮶س�هلا امل﮲ح﮴�ل﮲�ة. 

- احل﮲صارة إالسالم﮵�ة وأ﮶س�هلا امل﮴�عددة.

- احل﮲صارة أالور﮳�﮵�ة.

- احل﮲صارة املعارصة ﮳�ا﮲ح﮴�الف زوا﮵�اها.

3

التحقيب التاريخي:
- ال﮴�ار﮵�﮲ ال﮴�د﮵�.

- ال﮴�ار﮵�﮲ الوس﮵�ط. 

- ال﮴�ار﮵�﮲ احلد﮵�ث. 

- ال﮴�ار﮵�﮲ املعارص.

مناهج علم التاريخ:

أشكال التأريخ المعاصر

المخطوطات واآلثار:

محاور المؤتمر

التاريخ والحضارة:

التاريخ ذاكرة البشرية
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الجغرافيا التأريخية:
. - العوامل ا﮳حل﮲عرا﮲�﮵�ة ﮲�﮵ ص﮲�اعة ال﮴�ٔ�ر﮵�﮲

. - ا﮲حلرا�ٔط ودورها ﮲�﮵ ال﮴�ٔ�ر﮵�﮲

. - ا﮳حل﮵�و﮳�ول﮵�﮴�﮵�ك ﮲�﮵ ال﮴�ٔ�ر﮵�﮲

- ا﮳حل﮵�ومور﮲�ولو﮳ح﮵�ا

كّتاب التاريخ:
- م﮲�اه﮳حهم. 

- آ�﮶ارهم. 

- مو﮲صوعا﮴�هم.

- ﮴�ا﮳محهم.

الشخصيات التأريخية:
- ﮶س﮲حص﮵�ات مؤ﮶�ة ع﮳� ال﮴�ٔ�ر﮵�﮲ ال﮴�د﮵�. 

- ﮶س﮲حص﮵�ات أسهمت ﮲�﮵ ص﮲�اعة ال﮴�ٔ�ر﮵�﮲ إالسال﮵ىم.

﮵�ة عر﮳�﮵�ة حد﮵�﮶�ة ومعارصة. - ﮶س﮲حص﮵�ات ﮴�ٔ�ر﮵�﮲

- ﮶س﮲حص﮵�ات عامل﮵�ة حد﮵�﮶�ة ومعارصة (﮶رس﮴�﮵�ة وأورو﮳�﮵�ة وأ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة و﮲عر﮳�﮵�ة).

التاريخ ذاكرة البشرية



ضواب� المشاركة ف� المؤتمر:
ة العلم﮵�ة للمؤ﮴�مر مل﮲حصات أال﮳�اث ال﮴�﮵ ﮴�﮴�م﮵�﮲ ﮳�معا﮳حلات ﮳�﮶�﮵�ة ﮳حد﮵�دة ملو﮲صوعا﮴�ها

ٔ
﮴�س﮴�﮴�﮳�ل اهل﮵��

﮵�ة ال﮴�د﮵�مة واملعارصة. م ﮴�﮵�مًا و﮲�﮴�أ�� ﮳�﮶�﮵�ة م﮲صا﮲�ة ﮲�﮵ ح﮴�ل الدراسات ال﮴�ار﮵�﮲ أو ﮴�﮴�ّدِ

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

سل مل﮲حص ﮳�ث ال ﮵�﮴�ل عں  ﮵�ُ

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

﮵�ة وما ﮵�﮴�صل ﮳�ها.  ح﮴�ل الدراسات ال﮴�ار﮵�﮲
﮲

 ﮵�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.

﮴�﮴�وم الل﮳ح﮲�ة العلم﮵�ة ﮳�مرا﮳حعة مل﮲حصات أال﮳�اث أّول وصوهلا ٕال﮵�ها، و﮴�ُعلم أصحاب امل﮴�﮴�حات 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

 ال﮶رسوط ال﮴�ال﮵�ة:
﮲

﮲�اك﮴�ور دو﮵ىل 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،
﮲

 ﮴�﮴�﮲صّمں
ْ

- أن

. ﮵�ة، والع﮲�وان االلك﮴�و﮲�﮵  العر﮳�﮵�ة وإال﮲�لك﮵�﮲
﮲

 و﮳�الل﮲ع﮴�﮵�

﮵�ة. ل﮵�﮲ : العر﮳�﮵�ة واال﮲�﮳
﮲

- ﮴�﮴�د﮵� مل﮲حص لل﮳�حث ﮳�ل﮲ع﮴�﮵�

 ص﮲�حة (20) ص﮲�حة، ﮳�ما ﮲�﮵ ذلك ﮴�ا�ٔمة املصادر واملرا﮳حع وا﮳حلداول
﮲

- أّال ﮵�﮴�﮳حاوز ح﮳حم ال﮳�حث ع﮶رس﮵�

 ع﮶رس ص﮲�حات (8) ﮳�ملف وورد Microsoft word، هامش
﮲

والرسومات وأال﮶س�ل، وعىل أّال ﮵�﮴�ل عں

 السطور 0.1.
﮲

 ﮳مح﮵�ع ا﮳حلهات)، و﮳�﮵�
﮲

الص﮲�حة (2مس مں
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﮲
- ﮲�وع ا﮲حلط ﮳�العر﮳�﮵�ة: 14 (Simplified Arabic)، والع﮲�وان الر�﮵ٔ�س م﮴�اس 20 مس﮵�ك(Gras) والع﮲�او﮵�

(Gras) ال﮲�رع﮵�ة م﮴�اس 16  مس﮵�ك

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

في الكتابة و التوثيق و االقتباساتAPA- 7- اع﮴�ماد ﮲�ظام 
(https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf)

مالحظات:
﮴�﮴�﮳�ل املدا﮲حالت ال﮲�رد﮵�ة وال﮶�﮲�ا�﮵ٔ�ة ﮲�﮴�ط.

﮲صع لك أال﮳�اث الواردة لل﮴�حك﮵� ﮴�﮲

: أالصالة، والعمق، ومدى ٕاسهامه ﮲�﮵ ال﮳�حث العل﮵�، وسالمة العل﮵� الرسي، و﮴�﮴ُ�﮵�ّ ﮳�سب آال﮴�﮵

العرض والل﮲عة.

.  طر﮵�ق ﮳�﮵�دهم االلك﮴�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

لذلك.

العر﮳�﮵�ة

﮵�ة ل﮵�﮲ إال﮲�﮳

ال﮴�ك﮵�ة

لغات المؤتمر:
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بدء استقبال الملخصات

انتهاء استقبال الملخصات

اإلعالن عن البرنامج العلمي   للمؤتمر

أيام المؤتمر

25 / تشرين األول - أكتوبر/ 2020

15/  كانون األول – ديسمبر/ 2020

01  / شباط – فبراير/ 2021

12-13/  شباط – فبراير/ 2021

25 /  شباط – فبراير/ 2021بدء استقبال األبحاث بصيغتها   النهائية

30 / آذار – مارس/ 2021آخر أجل الستقبال األبحاث كاملة

مواعيد مهمة:

 
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.
﮲

 أر﮴�لكو احلكوم﮵�ة ال﮴�ك﮵�ة ومں
﮲

 ﮳حامعة مارد﮵�
﮲

- ﮶سهادات م﮶ساركة مع﮴�مدة مں

 ﮴�﮲�ظ﮵� ا﮳حللسات وو﮳ح﮳�ات الطعام. 
﮲

- ا﮲حلدمات املصاح﮳�ة للمؤ﮴�مر مں

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

وامل﮲�ظمة للمؤ﮴�مر. 

 معل، حول ال﮲�﮶رس العل﮵� وأالر﮶س﮲�ة االلك﮴�و﮲�﮵�ة، و﮵�﮴� م﮲�ح امل﮶سارك ﮲�﮵ الور﮶سة
﮲

- ح﮲صور ور﮶س﮴�﮵�

﮶سهادة ح﮲صور.

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

 دار ﮲�﮶رس أ�د﮵�م﮵�ة
﮲

- ﮲�﮶رس املل﮲حصات ﮲�﮵ ك﮴�اب ﮲حاص ﮵�مل ال﮴�﮴�﮵� الدو﮵ىل ردمك (ISBN) ﮵�صدر عں

ر﮵�مار ﮲�﮵ ﮴�ك﮵�ا احلاصلة عىل ﮶سهادة ال﮲�﮶رس الدو﮵ىل.

التاريخ ذاكرة البشرية
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رسوم المشاركة عن بعد Online (250)  دوالر، وتشمل:

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

معلومات التواصل:

rimar.history@gmail.com

0090 539 248 10 08

www.rimaracademy.com

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

 أ�د﮵�م﮵�ة ر﮵�مار.
﮲

 أر﮴�لكو احلكوم﮵�ة ال﮴�ك﮵�ة ومں
﮲

 ﮳حامعة مارد﮵�
﮲

- ﮶سهادات م﮶ساركة مع﮴�مدة مں

 ﮴�﮲�ظ﮵� ا﮳حللسات العلم﮵�ة الك﮴�و﮲�﮵�ًا. 
﮲

- ا﮲حلدمات املصاح﮳�ة للمؤ﮴�مر مں

 معل Online، حول ال﮲�﮶رس العل﮵� وأالر﮶س﮲�ة االلك﮴�و﮲�﮵�ة، و﮵�﮴� م﮲�ح امل﮶سارك ﮲�﮵
﮲

- ح﮲صور ور﮶س﮴�﮵�

الور﮶سة ﮶سهادة ح﮲صور.

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

 دار ﮲�﮶رس أ�د﮵�م﮵�ة
﮲

- ﮲�﮶رس املل﮲حصات ﮲�﮵ ك﮴�اب ﮲حاص ﮵�مل ال﮴�﮴�﮵� الدو﮵ىل ردمك (ISBN) ﮵�صدر عں

ر﮵�مار ﮲�﮵ ﮴�ك﮵�ا احلاصلة عىل ﮶سهادة ال﮲�﮶رس الدو﮵ىل.

:﮵�﮴� الد﮲�ع ٕاىل احلساب ال﮴�ا﮵ىل
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التاريخ واإلنسان

rimar.history@gmail.com

0090 539 248 10 08

www.rimaracademy.com

مؤتمر
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