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ينظم إلاثحاد العاملي للمؤشصات العلمية املؤثمر الدولي الثامن ملركز جيل البحث العلمي بالشراكة الفخرية لجامعة اللدس املفتوحة ثحت عنوان:

التنوع الثلافي
طرابلض 23 - 21 :مايو 2015
رئيصة املؤثمر :د .شرور طالبي (ألامينة العامة لإلثحاد)
رئيض اللجنة العلمية :أ.د .يوشف ذياب عواد (مدير جامعة اللدس املفتوحة/هابلض)
آخز مهلت إلرضال اإلالخصاث 23 :أبريل  .2015جزضل الدعىاث ألصخاب اإلالخصاث اإلالبىلت 25 :أبريل  .2015آخز مهلت إلرضال اإلاداخالث 10 :مايو.2015

جدطم البشزٍت بالخىىع والاخخالفً ،ء
ضىاا مً خُث الدًً واإلاعخلداث والخلالُد وألاعزاف والعاداث أو مً
خُث كىاعد الطلىن واللؼت وألاهغمت اللاهىهُت والاكخصادًت والطُاضُت.
ًء
وفي الىكذ الذي ٌطعى ول مجخمع حاادا هدى الخفاظ على اىٍخه وما ًميزه وَعطُه خصىصِخه
واضخلالله عً باقي الثلافاث ألاخزي ،بدأث بعع الثلافاث جىدشز مع الخطىر الطزَع لخىىىلىحُاث ؤلاعالم
والاجصال الجدًدة ،وجفزض اُمىتها على ضائز زلافاث العالم على هدى يهدف ئلى ضُادة الثلافت الىاخدة
ومىدها طابع اليىهُت.
أما على اإلاطخىي اإلادلي فان اإلاجخمعاث العزبُت لها ميزتها الخاصت مً خُث الجمع بين عدة طىائف
ضببفي خلبت ما في اهدالع خزوب أالُت وجىجزاث داخلُت.
وأعزاف وعاداث ،واهذ ًءا

وللد دفع اذا الىطع بمىغمت الُىوطيى ئلى ئصدار ؤلاعالن العالمي للخىىع الثلافي عام  ،2001والذي اعخبر
ًء
مششرن لإل وطاهُت حمعاا ،البد مً الاعشراف به والخأهُد علُه لصالح ألاحُال الخالُت
ًءا
ار
الخىىع الثلافي جز ا
واللادمت.
فاللبىل بالخىىع الثلافي وججطُده على أرض الىاكع مً خالل الخعاٌش الطلمي ،مً شأهه أن ًدلم
ًء
الخبادل والدطامذ والخعاون ،لِشيل كىة مدزهت لخىمُت اإلاجخمعاث جىمُت مطخدامت .هما ٌطاام ؤلاكزار به
ًء
جدلُما لألمً
في خلم خىار بىاا ومخجدد بين الخظاراث والثلافاث وفي بلىغ الاخشرام والخفاام اإلاخبادل
وؤلاضخلزار.
امً مع الُىم العالمي للخىىع الثلافي الذي ًصادف ًىم  21ماًى مً ول ضىت ًدعى ؤلاجداد العالمي
وجش ًءا
للمإضطاث العلمُت أعظائه ووافت الباخثين مً مخخلف الدول والخخصصاث للخىكف عىد أام الخددًاث
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التي جىاحه الخىىع الثلافي في عل الخىجزاث التي ٌشهده العالم ،خُث جدبلىر ئشيالُت اإلاإجمز خىل الدطاؤالث
الخالُت:
إشكاليات املؤثمر:
 ما هي أامُت الخىىع الثلافي ودوره في جلدم اإلاجخماعاث وجطىراا؟
 مااى جأزير العىإلات على الخىىع الثلافي ؟
 ال ًلف الخىىع الثلافي ًء
عائما لخدلُم العِش اإلاششرن؟
 ماهي ضبل حعمُم الخعاٌش والخفاام والاخشرام اإلاخبادل بين مخخلف الثلافاث والجماعاث والشعىب
وئكامة خىار خلُلي بين الثلافاث ؟
 ما هي آلُاث حعشٍش الخعاون والخظامً الدولُين ليي ًخاح لجمُع الدول والثلافاث ئقامت صىاعاث زلافُت
كادرة على البلاا واإلاىافطت على اإلاطخىٍين الىطني والدولي؟
محاور املؤثمر:
 .1الخىىع الثلافي والخعاٌش الطلمي.
 .2الشربُت على اخشرام وصىن الخىىع الثلافي.
 .3الخىىع الثلافي والخىمُت اإلاطخدامت.
 .4الخىىع الثلافي وخلىق ؤلاوطان.
 .5دور الخىىع الثلافي في اسداار اللدراث ؤلابداعُت.
 .6دور وضائل ؤلاعالم في خلم خىار بىاا ومخجدد بين الثلافاث.
اللجنة العلمية للمؤثمر:
الجزائر :د.حمال بلبياي ،د.ػشالن ااشمي ،د.وطِطت فاطمت الشازاا ،د.اادًت ًدُاوي ،د.هادًت عمزاوي،
د.وطُمت بىصالح .العراق :د.مدمد طُاا الدًً ئبزااُم ،أ.عمزالشوبعي .الكويت :أ.د خُاة هاصز الخجي،
أ.د هجاة عبد العشٍش اإلاطع .الهند :د .جاج الدًً اإلاىاوي ،د.كمز شعبان الىدوي .كطر :د .مبارن خىىن،

د.مىيرة اللىىي  .كوريا .Yun,Eun Kyeong :لبنان :د.ربى الشعزاوي ،د .رٍاض عثمان ،د.رامش الطمبىر،
أ.أمُمت الشًٍ .ليبيا :د .لُلى مدمد العارف ،د.أضماا ضالم عزٍبي ،د .هىر الهدي خماد .مصر :د.أميرة ضامى
مدمىد خطين.
شروط البحوث ومعايرها:
 أن ًيىن البدث في أخد اإلاداور ألاضاضُت للمإجمز ،وأال ًيىن كد ضبم اإلاشارهت به في هدواث أو مإجمزاث
أو جم جلدًمه لليشز مً كبل.
ً جب مزاعاة اإلاىهج العلمي ومعاًيره في هخابت البدث ،وأن ًخميز باألصالت والجدًت في الخدلُل.
 جلبل البدىر باللؼت العزبُت ،واللؼت الفزوطُت ،واللؼت الاهجليزًت.
 ال جلبل اإلاداخالث الثىائُت.
ً زفم باضخمارة الدسجُل ملخص عً البدث باللؼت العزبُت و جزحمخه باللؼت الفزوطُت أو الاهجليزًت في
ًء
خدود صفدت واخدة ( 150ولمت).
ًء
ًء
 أال ًخجاوس البدث عشزون ( )20صفدت حجم ( )A4شاملت اإلازاحع واإلاالخم.
 جىخب اإلاداخالث على بزهامج ( )MICROSOFT WORDبخط  Traditional Arabicحجم  14باليطبت إلاشن
اإلاداخالث باللؼت العزبُت ،و 11باليطبت للهىامش ،وبخط  Time new Romanبحجم  12للمداخالث باللؼت
ألاحىبُت باليطبت للمشن وبحجم  10باليطبت للهىامش.
ًء
أوجىماجُييا في نهاًت ول صفدت ،واإلازاحع والفهارص واإلاالخم في نهاًت البدث:
 وطع الهىامش والخعلُلاث
ًء
(وعخذر عً وشز البدىر التي ال جدرج اىامشها أوجىماجُىُا).
 جزضل اإلالخصاث والبدىر باإلاىاصفاث اإلاذوىرة أعاله في آلاحال اإلادددة.
 ال جبرمج اإلاداخالث اإلالبىلت ئال بعد جلدًم هصها اليامل في آلاحال اإلادددة.

يتكفل اإلتحاد العالمي للمؤسسات العلمية بنفقة إقامة أعضائه المشاركين بالمؤتمر

