
2022 /02  /24-23

المؤتمر العلمي الدولي الثالث للدراسات التأريخية

تركيا -  إسطنبول

III. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS OF HISTORICAL STUDIES

III. ULUSLARARASI TARIH ARASTIRMALARI KONGRESI

H I S T O R Y  I S  T H E  M E M O R Y  O F  H U M A N I T Y

ة ي ر ش ب ل ا ة  ر ك ا ذ خ  ي ر ا ت ل ا
T A R I H  I N S A N L I Ğ I N  H A F I Z A S I D I R

istanbul-turkey

www.rimarcongress.com rimar.history@gmail.com0090 539 248 10 08



ri
m
a
r.
a
c
a
d
e
m
y

@
g
m
a
il

.c
o
m

 

,

b
lo

k
la
rı

, 
A

-
B
lo

k
 F
A
T
İH

 3
4
0
9
6

 

K
e
m

a
l 
p
a
şa

 m
a
h
a
ll
e
si

, 
A
ta

tü
rk

b
u
lv
a
rı

c
a
d
d
e
si

E
m

la
k
b
a
n
k
a
sıCongress

المؤتمر العلمي الدولي الثالث  للدراسات التأريخية 

تحت شعار
(التاريخ ذاكرة البشرية)

0090 539 248 10 08

هذا الكتيب مسجل (ردمك - ISBN) في وزارة الثقافة التركية

برعاية



األستاذ الدكتور عماد أبو كشك

Prof. Dr. Imad ABU KISHK palestine-فلسطين

 جامعة ديالى

Dayala University

رؤساء الهيئات
Presidents of committees

 

مستشار أكاديمي في قطر

Academic advisor in Qatar

دس
�
 ال�
�
�امعه �س ح ر�ٔ�

Rector of Al-Qods University

��لو ر�
ٔ
�ں� ا  مارد�

�
�امعه �س ح ر�ٔ�

Rector of Mardin Artuklu University

 ر���ار
�
�ه �اد����

ٔ
�ر ا مد�

Manager of Rimar Academy

األستاذ الدكتور إبراهيم أوزوجشار

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR
Turkey-تركيا

األستاذ عامر كابالن

Mr. Amir KAPLAN
Turkey-تركيا  palestine-فلسطين

الرؤساء الفخريون
 Honorary Committee

األستاذ الدكتور خير الدين خوجة
Prof. Dr. Hajredin HOXHA

�
�ه  الع�م�

�
�ٔ�ه �س اله� ر�ٔ�

Chairman of scientific committee
 

�ر
�
�س ا��ٔو� ر�ٔ�
Chairman

�
ه
�
�ار� �س  ا�ٕ���

�
�ٔ�ه �س اله� ر�ٔ�

Chairman of Consultative Committee 

الدكتور ماهر مبدر عبد الكريم 
Dr. Maher Mubdir ABDULKAREEM

Iraq- العراق Kosova-كوسوفا

 جامعة معمار سنان للفنون الجميلة

Mimar Sinan Fine Arts University

األستاذ الدكتور سليمان كيزيلتوبارك
Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK

Turkey-تركيا



الهيئة الاستشارية

الهيئة التحضيرية

Prof. Dr. Husain Dakhil AL-BAHADLY

Rimar Academy

Qazakistan

Dr. Dinara MAZHITOVNA
Director of International Historians Association
For Culture Development And Social Sciences

Prof. Dr. Ibrahim S.AL BAIDHANI

Iraq

Aliraqia University
Iraq

Algiers 2 University

Prof. Dr. Nabila ABDECHAKOUR

Algeria

Mutah University
Prof. Dr. Hussein Falah KASASBEH

Jordan

Turkey
Kilis7 Aralık University

Dr. Osman TAŞKIN

Nouakchoot University
Mauritania

Dr. Zeinebou M. hamid Mohamed AHMED

Rimar Academy

Prof. Dr. Hajredin HOXHA

Turkey

Dr. Osman TÜRK

Rimar Academy

Qazakistan

Dr. Dinara MAZHITOVNA

Rimar Academy
Dr. Dinara MAZHITOVNA

Qazakistan

Harran University
Turkey

Mardin Artuklu University

Doç. Dr. Ziya Polat

Turkey

Turkey

Kilis7 Aralık University

Dr. Bekir Mehmetali



Rector of Mardin Artuklu
 University

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR

Turkey

Kufa University Ibb University

Yarmouk University Baghdad University

Yarmouk University

Prof. Dr. Suleiman abed
Abdullah ALKHARABSHEH

Jordan

Gümüşhane  University

Mardin Artuklu University

Dr. Ziya Polat

Turkey

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Dr. Osman TAŞKIN

Turkey

Rimar Academy

Dr. Ashimova Dinara
MAZHITOVNA

Qazaqstan

Secondary Schol November 16

Dr. Rashid Al yamlouli BEN
ALLAL

Morocco

Misurata University

Dr. Hyfa Abdulrahman
Ahmed ELSHAAFI

Libya

Kuwait University

Dr. Muhammad Aziz 
Al-Azmi

Kuwait

Director of National Academy 
of Sciences Institute of Folklore

Prof. Dr. Muhtar KAZIMOĞLU

Azerbaijan

University of Samarra

Asst. Prof. Ahmed Mahmood
Alaw

Iraq

Gümüşhane  University

Dr. Merve KARAÇAY TÜRKAL

Turkey

Rimar Academy

 Dr. Mohammed Yaseen
Mahmood Almshhdani 

Sultant of Oman

Mimar Sinan Fine Arts
 University

Prof. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK

Turkey

 Mosul University

 Dr. Hamid Mohammed
TAHA

Iraq

Qatar University

Dr. Fatma Saad B AAL-NAIMI

Qatar

Tlemcen University

Prof. Dr. Souad Yamina
Chebout

Algeria

University of Tikrit

 Prof. Dr. Ghaffar Jabbar Jassim

Iraq

 Mosul University

 Prof. Dr. Hazim Dhannon 
ISMAEL

Iraq

Diyala University

 Prof. Dr.  Nada Mousa
Abbas

Iraq

الهيئة العلمية

Prof. Dr. Ilham Mahmmoud 
AL-JADIR

Iraq

Prof. Dr. Ali BARAKAT

Yemen

Ain Shams University

Prof. Dr. Tarek Mansour
 Muhammad

Egypt

Prof. Dr. Walid Subhi ALARID

Jordan

Prof. Dr. Layth Shakir Mahmood
RASHED 

Iraq
Aliraqia University

Prof. Dr. Mahmood Fawzi
Abdullah ALKUBAISY

Iraq

Mustansiriyah University

Profًً. Dr. Bushra Mahmoud
Al- Zobaie

Iraq

Algiers 2 University

Dr. Nora Mouas

Algeria

Baghdad University

Dr. Aseel Abd-Alsattar
Hchem

Iraq

Dr. İlhan GÖK

Turkey

Mosul University

Dr. Mohamed Ali MOHAMED

Iraq

https://uosamarra.edu.iq/
https://uosamarra.edu.iq/
https://uosamarra.edu.iq/
https://uosamarra.edu.iq/
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Tikrit
https://uosamarra.edu.iq/
https://uosamarra.edu.iq/
https://uosamarra.edu.iq/


Mardin Artuklu University

Dr. Caner Yelbaşı

Turkey
Basrah University

Dr. Ammar Khalid
Ramadhan AL-RUBAYE

Iraq
Mardin Artuklu University

Dr. Rachid CHIKHOU

Turkey

Imam Kadhum College

Dr. Maher Jabbar AL-Khaleeli

Iraq
Harran University

Dr. Osman TÜRK

Turkey

Teacher training school Assia
Djebar Constantine

Dr. Sabrina LOUAAR

Algeria

Mardin Artuklu University

Dr. Metin Şerifoğlu

Turkey
Karbala University

 Dr. Alaa Abdulkadhim
JABBAR 

Iraq

Kocaeli University

Dr. Şefaattin Deniz

Turkey

An-Najah National University

Dr. Amer QOBBAJ

palestine 

Biskra university

 Dr. Houria OUAMANE

Algeria

Rimar Academy

Dr. M. Salem Assad

Syrian 
 Duhok University 

Zhiyar SEDEEQRAMAHAN

Iraq

Dr. Mohamad ALAHMAD

University Of Abu Bakr

Dr. Metahri Fatima

Algeria

Tlemcen University

Dr. zohra Boukarabila

Algeria

Al-Quds University

Dr. Aziz M. Alassa

palestine 
Kocaeli University

Dr. Ersin KIRCA

Turkey

Dr.Yahya Fares University

Dr. Mazouzi Racha

Algeria

University of Raparin

Dr.  Harem Hasan Ahmed
Baban

Iraq

Sirte University

Dr. Mabrouka ganay
mohamed

palestine 

University Of Oran1 Ahmed Ben
Bella 

Dr. Chiheb Fodil Negadi

Algeria

الهيئة العلمية

Tebessa University

Dr. Djamel Annak

Algeria

Gümüşhane University

Turkey

Nouakchoot University

Dr. Zeinebou M. hamid
Mohamed AHMED

Mauritania

https://uosamarra.edu.iq/
https://uosamarra.edu.iq/
https://uosamarra.edu.iq/
https://uosamarra.edu.iq/
https://uosamarra.edu.iq/
https://uosamarra.edu.iq/
https://www.uor.edu.krd/
https://uosamarra.edu.iq/
https://uosamarra.edu.iq/
https://uosamarra.edu.iq/
https://www.uor.edu.krd/


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.

وبعد النجاح الكبير والسمعة الطيبة التي حققها هذا المؤتمر بنسخه األولى والثانية تنظم

جامعة ماردين أرتكلو الحكومية التركية بالتعاون مع أكاديمية ريمار المؤتمر الدولي

العلمي الثالث للدراسات التاريخية في مدينة إسطنبول وبنظامي الحضور واألونالين أيام: 23-

24/  شباط – فبراير/ 2022
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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 الثالث 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 اإلنسان

 البحث في آثار تلك المعارف في حاضر البشرية ومستقلبها.
ً
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.



محاور المؤتمر 

التاريخ والحضارة

- الحضارات القديمة وأشكالها المختلفة. 
- الحضارة اإلسالمية وأشكالها المتعددة.

 
- الحضارة األوربية.

- الحضارة المعاصرة باختالف زواياها.
 

مناهج علم التاريخ

- منهج السيرة الذاتية. 
- منهج المالحظة المباشرة. 

 
 

- منهج المصادر المادية والمعنوية.
- المناهج المعاصرة.

 

أشكال التأريخ المعاصر

- التأريخ االجتماعي. 
- التأريخ االقتصادي. 

 
 

- التأريخ الديني.
- التأريخ السياسي.

التاريخ ذاكرة البشرية

- التاريخ القديم.
- التاريخ الوسيط.

 

- التاريخ الحديث. 
- التاريخ المعاص

التحقيب التاريخي



محاور المؤتمر 

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).

 

كّتاب التاريخ

- مناهجهم. 
- آثارهم. 

- موضوعاتهم.
- تراجمهم.

التاريخ ذاكرة البشرية

- العوامل الجغرافية في صناعة
التأريخ.

- الخرائط ودورها في التأريخ.
 

- الجيوبوليتيك في التأريخ.
- الجيومورفولوجيا

الجغرافيا التأريخية

المخطوطات والآثار

- مخطوطات التاريخ القديم.
- المخطوطات اإلسالمية. 

 
- وثائق التأريخ الحديث.

- دراسات اآلثار. 



ضوابط المشاركة في المؤتمر:

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

 ونتائج بحثية مضافة في حقل الدراسات التاريخية القديمة والمعاصرة.
ً
قيما

 ُ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 المقبولة
ُ
تقوم اللجنة العلمية بمراجعة ملخصات األبحاث أّول وصولها إليها، وت

بذلك وتدعوهم إلنجاز بحوثهم للمشاركة في المؤتمر. 

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

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 باللغتين: العربية واالنجليزية.

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

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

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

- نوع الخط بالعربية: 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 بالخط الالتيني -

في الكتابة و التوثيق و االقتباساتAPA- 7- اعتماد نظام 

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

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


التاريخ ذاكرة البشرية

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

20/ تشرين األول – أكتوبر/ 2021

30/ كانون األول – ديسمبر/ 2021

18/ شباط – فبراير/ 2022

23-24/ شباط – فبراير/ 2022

28/ شباط – فبراير/ 2022بدء استقبال األبحاث بصيغتها النهائية

28/ نيسان – أبريل/ 2022آخر 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-
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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

- 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

TR81 0020 5000 0965 3626 6001 01 IBAN NO

التاريخ ذاكرة البشرية



rimar.history@gmail.com

0090 539 248 10 08

www.rimarcongress.com

التاريخ ذاكرة البشرية


