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يستهدف المؤتمر التعرف على الحقول المعرفية التي يدرسها علم التاريخ في مراحله

ابه ومدارسه، إضافة إلى المنهجيات العلمية
ّ
المختلفة، مجاالته، ومصادره، وأشكاله، وكت

التي يستخدمها في وصوله إلى الحقيقة التاريخية.

ومن هذا المنطلق تنظم جامعة ماردين أرتكلو الحكومية التركية بالتعاون مع أكاديمية

ريمار المؤتمر الدولي العلمي الثاني للدراسات التاريخية في مدينة إسطنبول وبنظامي الحضور

واألونالين أيام: 

27-28/  تموز – يوليو/ 2021
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ديباجة المؤتمر:

التاريخ ذاكرة البشرية

اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي يكتب تاريخه وتاريخ العالم الذي يحيط به، فالتاريخ

يختص بدراسة الماضي بكل أشكاله السياسية واالجتماعية والدينية واالقتصادية

ل التاريخ أحد األركان األساسية للعلوم اإلنسانية إلى جانب علم
ّ
والجغرافية وغيرها، لذا شك

النفس وعلم االجتماع والفلسفة.

وال شك أن التاريخ قد تطور بتطور الإنسان كغيره من العلوم األخرى، فتوسعت بذلك

موضوعاته، وتطورت أدواته، فمع بدايات القرن العشرين حقق علم التاريخ - كغيره من

العلوم - قفزة نوعية في المناهج العلمية المتعلقة بالبحث التاريخي والوصول إلى

الحقيقة التاريخية ووقائعها الموضوعية.

 على موضوعات علم التاريخ، فنشأت
ً
 كبيرا

ً
إن تطور أدوات البحث التاريخي فرض تطورا

ميادين جديدة منها: التاريخ االقتصادي والتاريخ االجتماعي والتاريخ الثقافي والتاريخ

التربوي، والتاريخ السياسي وغيرها.

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

وكل المهتمين بحقل الدراسات التاريخية واإلنسانية للمشاركة في هذا المؤتمر ليكون

 يساهم في إبداع مفاهيم ومنهاهج في علم التاريخ أو الدراسات اإلنسانية،
ً
 معرفيا

ً
رصيدا

وهذا ال يتحقق إال في إطار عالقة تشابكية تفاعلية يقودها عقل الفريق البحثي.
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التاريخ ذاكرة البشرية

رؤية المؤتمر:

يسعى المؤتمر الثاني للدراسات التأريخية  الذي تنظمه جامعة ماردين أرتكلو الحكومية التركية

بالتعاون مع أكاديمية ريمار التركية  إلى أن يكون منصة علمية خاصة بالباحثين في الدراسات

التاريخية، من خالل بناء عالقة تشابكية تفاعلية بين الباحثين في هذا الميدان الواسع.

وستنشر أبحاث المؤتمر ومخرجاته في مجالت علمية محكمة ذات تصنيف دولي، وهذا ما

يساعد على تبادل األفكار بين الباحثين للوصول إل معارف علمية ال تتعلق بماضي

 البحث في آثار تلك المعارف في حاضر البشرية ومستقلبها.
ً
اإلنسان فقط، إنما أيضا

أهداف المؤتمر:

- تكوين منصة علمية خاصة بالدراسات التاريخية تعمل على بناء عالقات تشابكية

تفاعلية بين الباحثين في هذا المجال. 

- التعرف على المناهج واألدوات العلمية الجديدة التي يستخدمها البحث التاريخي.

- محاولة الكشف عن آليات جديدة للتعامل مع المصادر التاريخية المختلفة.  

- التعرف إلى الموضوعات التي يدرسها علم التاريخ، إضافة إلى االختصاصات الجديدة

التي يدرسها. 

- التعرف إلى أشكال التحقيب التاريخي المختلفة (القومية، الدينية، والعالمية).

اب والعلماء والمختصين بالدراسات التاريخية والمناهج الخاصة التي
ّ
-التعرف إلى الكت

يتميزون بها.
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- التاريخ القديم.

- التاريخ الوسيط. 

- التاريخ الحديث. 

- التاريخ المعاصر.

- التأريخ االجتماعي. 

- التأريخ االقتصادي. 

- التأريخ الديني.

- التأريخ السياسي.

أشكال التأريخ المعاصر

- مخطوطات التاريخ القديم.

- المخطوطات اإلسالمية. 

- وثائق التأريخ الحديث.

- دراسات اآلثار.     

 

المخطوطات واآلثار

محاور المؤتمر

التاريخ ذاكرة البشرية

- الحضارات القديمة وأشكالها المختلفة. 

- الحضارة اإلسالمية وأشكالها المتعددة.

- الحضارة األوربية.

- الحضارة المعاصرة باختالف زواياها.

التاريخ والحضارة
التحقيب التاريخي

- منهج السيرة الذاتية. 

- منهج المالحظة المباشرة. 

- منهج المصادر المادية والمعنوية.

- المناهج المعاصرة.

مناهج علم التاريخ

الشخصيات التأريخية
- شخصيات مؤثرة عبر التأريخ القديم. 

- شخصيات أسهمت في صناعة التأريخ اإلسالمي.

- شخصيات تأريخية عربية حديثة ومعاصرة.

- شخصيات عالمية حديثة ومعاصرة (شرقية وأوروبية وأفريقية وغربية).

الجغرافيا التأريخية
- العوامل الجغرافية في صناعة التأريخ.

- الخرائط ودورها في التأريخ.

- الجيوبوليتيك في التأريخ.

- الجيومورفولوجيا

- مناهجهم. 

- آثارهم. 

- موضوعاتهم.

- تراجمهم.

اب التاريخ
ّ
كت



ضوابط المشاركة في المؤتمر:

تستقبل الهيئة العلمية للمؤتمر ملخصات األبحاث التي تتميز بمعالجات بحثية جديدة

 ونتائج بحثية مضافة في حقل الدراسات التاريخية القديمة
ً
لموضوعاتها أو تقد�م قيما

والمعاصرة.

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

واإلشكالية ومخطط تعريفي بالبحث وفق الميزات التالية:

أْن يكون العنوان ضمن حقل الدراسات التاريخية وما يتصل بها.

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.

علم أصحاب المقترحات
ُ
تقوم اللجنة العلمية بمراجعة ملخصات األبحاث 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 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، وباللغتين العربية واإلنكليزية، والعنوان االلكتروني.

- تقديم ملخص للبحث بلغتين: العربية واالنجليزية.

ا يتجاوز حجم البحث عشرين صفحة (20) صفحة، بما في ذلك قائمة المصادر والمراجع
ّ
- أل

Microsoft ا يقل عن عشر صفحات (8) بملف وورد
ّ
والجداول والرسومات واألشكال، وعلى أل

word، هامش الصفحة (2سم من جميع الجهات)، وبين السطور 0.1.
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التاريخ ذاكرة البشرية

(Gras)والعنوان الرئيس مقاس 20 سميك ،(Simplified Arabic) 14 :نوع الخط بالعربية -

(Gras) والعناوين الفرعية مقاس 16  سميك

- نوع الخط بالخط الالتيني: 12 (Times New Roman)، والعنوان الرئيس 14 بحجم

(Majuscule)كبير

في الكتابة و التوثيق و االقتباساتAPA- 7- اعتماد نظام 

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

مالحظات:

تقبل المداخالت الفردية والثنائية فقط.

تخضع كل األبحاث الواردة للتحكيم

قيّم بحسب اآلتي: األصالة، والعمق، ومدى إسهامه في البحث العلمي،
ُ
العلمي السري، وت

وسالمة العرض واللغة.

يتم إخبار الباحثين باستقبال أبحاثهم حين وصولها (رسالة آلية) عن طريق بريدهم

االلكتروني.

يتم إعالمهم بمدى تقّدم عملية التحكيم، مع ضرورة إجراء التعديالت الالزمة إن استدعى

األمر لذلك.

العربية

اإلنجليزية

التركية

لغات المؤتمر:
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بدء استقبال الملخصات

انتهاء استقبال الملخصات

اإلعالن عن البرنامج العلمي للمؤتمر

أيام المؤتمر

08 / آذار – مارس/ 2021

20/آب – أغسطس/ 2021

01/ أيلول – سبتمبر/ 2021

07-08/  أيلول – سبتمبر/ 2021

05/ أيلول – سبتمبر/ 2021بدء استقبال األبحاث بصيغتها   النهائية

15/ تشرين األول – أكتوبر/ 2021آخر أجل الستقبال األبحاث كاملة

مواعيد مهمة:

 

رسوم المشاركة بالحضور 300 دوالر، وتشمل:

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

- شهادات مشاركة معتمدة من جامعة ماردين أرتكلو الحكومية التركية ومن أكاديمية

ريمار.

- الخدمات المصاحبة للمؤتمر من تنظيم الجلسات ووجبات الطعام. 

- حقيبة المشارك وفيها برنامج المؤتمر وقرطاسية مع مذكرة وكتاب تعريفي

بالمؤسسات الراعية والمنظمة للمؤتمر. 

- حضور ورشتين عمل، حول النشر العلمي واألرشفة االلكترونية، ويتم منح المشارك في

الورشة شهادة حضور.

.(Orcid ) حصول كل باحث مشارك على رقم هوية الباحث العلمي الدولية-

 

التاريخ ذاكرة البشرية
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التاريخ ذاكرة البشرية

رسوم المشاركة عن بعد  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

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

- شهادات مشاركة معتمدة من جامعة ماردين أرتكلو الحكومية التركية ومن أكاديمية

ريمار.

 .
ً
- الخدمات المصاحبة للمؤتمر من تنظيم الجلسات العلمية الكترونيا

- حضور ورشتين عمل Online، حول النشر العلمي واألرشفة االلكترونية، ويتم منح

المشارك في الورشة شهادة حضور.

.(Orcid ) حصول كل باحث مشارك على رقم هوية الباحث العلمي الدولية-

 

:﮵�﮴� الد﮲�ع ٕاىل احلساب ال﮴�ا﮵ىل
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rimar.history@gmail.com

0090 539 248 10 08

www.rimarcongress.com

التاريخ ذاكرة البشرية


