امللتقى السنوي للبحث العلمي
حتت عنوان:

التربية على املواطنة وحقوق اإلنسان
جبيل  /لبنان 13 :و2018/07/14
تحت رعاية االتحاد العالمي للمؤسسات العلمية ينظم مركز جيل البحث

المحور الرابع :قضايا حقوق اإلنسان الملحة (ترسيخ التنوع الديني والثقافي،

العلمي يومي  13و 14تموز  /يوليو  2018بمدينة جبيل التاريخية في لبنان

تمكين المرأة ،القضاء على العنف األسري ،حماية األطفال ،ادماج ذوي

"الملتقى السنوي للبحث العلمي".

االحتياجات الخاصة).

ويهدف هذا الملتقى إلى خلق أرضية مشتركة للحوار وتبادل الخبرات بين

المحور الخامس :نماذج عن تطبيقات لبرامج التربية على حقوق اإلنسان

الباحثين بشكل دوري وتعزيز أواصر التعاون بين أسرة تحرير مجالت المركز مع

والمواطنة في الوطن العربي.

باقي المجالت المتخصصة وتكثيف الجهود لتنشيط حركة الكتابة واإلسهام

المحور السادس :التربية على القانون الدولي اإلنساني.

في إثراء المكتبات بالدراسات والبحوث األصلية في المواضيع والقضايا

كما سيتم تنظيم على هامش هذا الملتقى دورات وورشات تعليمية في:

المعاصرة من أجل رفع مستوى البحث العلمي في الوطن العربي.



المنهجية وإعداد األبحاث العلمية،

إلى جانب ذلك ،يهدف هذا الملتقى إلى فتح المجال للباحثين لعرض نتائج



القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان،

أبحاثهم العلمية أو إشكاليات وفرضيات وحتى النتائج األولية ألبحاث الماستر



التدريب التربوي وإعداد المعلمين.

والدكتوراه (قيد اإلنجاز) في المواضيع السنوية المطروحة والتوقف عند
الصعوبات التي واجهتهم وتبادل الخبرات واالقتراحات.

طريقة المشاركة:

ولقد اخترنا لملتقى هذه السنة موضوع "التربية على المواطنة وحقوق

يمكن التسجيل للمشاركة ببحث أو لحضور الورشات والدورات

اإلنسان" إليماننا بضرورة تعزيز حس المواطنة واالنتماء لدى األجيال الصاعدة

التدريبية كما يمكن التسجيل لعرض ومناقشة النتائج األولية

وترسيخ مبادئ احترام الحقوق اإلنسانية في ظل االحترام المتبادل للتنوع
الديني والثقافي ،من أجل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان ونشر قيمها
وترسيخها وتعزيز وعي المواطنين بها والدفع بالتفكير في كيفية جعل التربية
على المواطنة وحقوق اإلنسان قضية محورية تعتمد على التعاون بين كل
الفاعلين ،وذلك وفق المحاور المسطرة التالية:

محاور الملتقى:
المحور األول :اإلطار المفاهيمي للتربية على المواطنة وحقوق االنسان.

ألبحاث التخرج ذات الصلة بالموضوع السنوي المطروح.

للتسجيل في الورشات والدورات التكوينية:
ترسل استمارة التسجيل مرفقة بنسخة عن جواز السفر
حصريا علىconferences@jilrc.com :
ّ

للمشاركة ببحث:

شروط ومعايير المشاركة ببحث:

•
•
•
•
•
•

والجدية في التّ حليل؛
ّ
تقبل البحوث الفردية فقط.
ويقدم مع البحث
تقدم البحوث باللغة العربية ،اإلنجليزية أو الفرنسية،
ّ
ملخص ال يتجاوز  10أسطر بلغة غير لغة البحث.
أال يتجاوز البحث عشرين ( )20صفحةً حجم ) (A4شاملةً المراجع والمالحق؛
تكتب البحوث على برنامج ) (MICROSOFT WORDبخط Traditional
 Arabicحجم  14بالنسبة لمتن المداخالت باللغة العربية ،و 11بالنسبة
األجنبية بالنسبة للمتن وبحجم  10بالنسبة للهوامش؛

•
•
•
•

وحقوق االنسان.

حصريا علىconferences@jilrc.com :
2018 /04/30
ّ

•

استمارة التسجيل متوفرة في الموقع

•

www.jilrc.com

يتميز باألصالة
يجب مراعاة المنهج العلمي ومعاييره في كتابة البحث ،وأن
ّ

للهوامش ،وبخـــط Time new Romanبحجم  12للمداخالت باللغة

المحور الثاني :اإلطار القانوني الدولي والداخلي للتربية على المواطنة

حمايتها .

سبقت المشاركة به في ندوات أو مؤتمرات أو تم تقديمه للنّ شر من
قبل؛

ترسل استمارة التسجيل مرفقة بملخص عن المداخلة قبل

المحور الثالث :التربية على الحقوق األساسية لإلنسان والتعريف بآليات

وأال يكون قد
أن يكون البحث في أحد المحاور األساسية للملتقى
ّ

وضع الهوامش والتعليقات آلياً في نهاية كل صفحة ،والمراجع والفهارس
والمالحق في نهاية البحث.
حصريا علىconferences@jilrc.com :
ترسل الملخصات
ّ
تخضع األبحاث للتحكيم من قبل اللجنة العلمية للمركز.
فعال في جلسات الملتقى
تنشر األبحاث المقبولة فقط والمشاركة
ً
بسلسلة مركز جيل البحث العلمي ألعمال المؤتمرات (ISSN 2409-
).3963
تمنح الشهادات حسب طبيعة المشاركة  :المشاركة ببحث  /أو حضور
الورشات والدورات التكوينية.
ال تتحمل الجهات المنظمة للملتقى تكاليف تذاكر وإقامة المشاركين.

