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 انجًهىرٌت انجشائزٌت انذًٌقزاطٍت انشعبٍت

 وسارة انخعهٍى انعانً وانبذث انعهًً

 انًذٌزٌت انعايت نهبذث انعهًً و انخطىٌز انخكُىنىجً

 

 

توانثقافٍ تاالجخًاعٍ فً األَثزوبىنىجٍا يزكش انبذث 

 : بانخعاوٌ يع دونً يهخقى ٌُظى

 عهىنت انقادر عبذ نىهزاٌ انجهىي انًظزح

 

 

  

 :  دىل

 

 -بٍٍ انخأثز وانخأثٍز -وانهىٌت  انًظزحو انخزجًت
 9302أفزٌم  03و   92 ٌىيً 
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 دٌباجت انًهخقى:

مةدظرع خمادظج  حمزصتصدت حدخى  تدر اادست مسمحدعل  مددظ          مكخدد  لسددر شعخمد  ندا مسمحدعل  تدر ح دشدأ بد     دس        

مسجمحددد و خ حددكم شكدددر مسمحددعل بع ددت حعددظوا  ددصا مسددة  خمسممزددأ خمسمخيددعس.  مددظ مسددة  نص دددز حعددظ صع س دشددت  

خرعظنصت حخصأ  اخصصظث مسعمأ خم ص حظ مس شةس خمسزعظنس خمسحصظسس خغصع ذسك ممظ شادكأ  صةدت مسدة  خمد عدث     

شةعدأ مسمكدبدظث    ز ااست مسمحدعلو   لسرنصجح  شخصصظث مسعمأ مسيةس خشةعتحظ ما مسد ق  مسزمكظبس. خ مظ مسممزأ

 نحد م د  مسعمأ مسمحعحس. مسجمحد مست دشت خمسزعظنصت ستة  مسمحعحسو خ مظ 

حعمكدظ نكعشدظ خحددم م  صةدث     خشعحسط مسمحعل م حسظوظ خرصعظ  ظسمكدبظث مسزعظنصت خمسحدشظحصت ستمختعدس نص د د س شدث        

 اع اظصت لذم مظ كظر مسة  مسمحعحس ضما  صةت رعظنصت م ظشعة.  مضخ صا 

خنس مسخععمء سخظ شخ مسمحعل مسعظسمس شخسصا سةظ مر  خمئعث سى حكا    م حكدعم  تدر  تد  معدصا  دأ غظسسدظ مدظ شخعد ذ         

ك مسعظسى  أسعت. ما  جأ ذسدك كظبدج مسخعجمدت خز حدزم  ذسد      لسرمسة  مسجص  ح خ  كظحسثو خمكظر  عضث مألصتس 

نددس  رعظنددت م ددظشعةو خسعددأ لسددرمددا رعظندت   اددعذو خ لسددرمسجحدع مسددكز حمددع  سددعت مسةصدددة مسمحدعحصت مددا ضدديت   

 محعحصظث شكحسصع خغصعت   تغ مزظ   تر ذسك.

 بدظ   مت  خ م خسص ظ خخ كسك شكدر مسمحعل نضظًء زمكظبصظ ش دز  نكظ م خرعظنظث مخختيتو خغظسسظ مظ حتعب مسخعج

 ج    ت مسخأرصع خمسخأرع  صا مسمحعل خمسخعجمت خمسحدشت.            اعذو ممظ شزس لسرما س ت 

 أهذاف انًهخقى:

 * عض أل  صظث مسخعجمت خمسمحعل خمسحدشتو خحصع  جى مألنكظ  مسخس حمج صصظغخحظ نس جكم مسمجظ .  

 مسخس ح ختحظ مسخعجمت خمسمحعل. *ححتصط مسضدء  تر مسمكظبت

 مسخعجمت خمسمحعل.حاخص  مسماظكأ خمسخ  شظث مسخس حععنحظ *

*لرعمء مسةعظش حد  كصيصت   ى مسخعجمت خمسمحدعل خمسمخدعجمصا ندس كدأ مسخخصصدظثو خلبمدظء مسزعظندت مسخعجمصدت         

 ستيع .

 مزسخعمحصجصظث مسخس ما شأبحظ مسةحدض  ظسخعجمت خمسمحعل. م خعمل*

 : يذاور انًهخقى

 مسة  مسمحعحس مسميحد  خمسخصظئ .3  انًذىر األول

 خسؤم  مسحدشت مسمحعل : انثاًَانًذىر 

 3 مسخعجمت مسمحعحصت3 مسمعظ  ظث خمسخعةصظث خمسخصظئ   انثانثانًذىر 

 مكدبظث مسحدشت  مسمحعحصت خ3 حعجمت  انًذىر انزابع

 مسمحعل مسم ظ  س   س ت : انخايضانًذىر 

 مظزش س3 مسخظ شخ خمست تمألمسمحعل 3  انًذىر انظادص

 : ضىابط انًشاركت فً انًهخقى

 . ر شكدر مسس ذ نس  ح  م ظخ  مسمتخعر  -

 . ر حخدنع نس مسس ذ مدمصيظث مسس ذ مسعتمس خمعظشصعت -

 . ر ز شكدر مسس ذ    سسق باعت  خ     نس متخعصظث  خ نعظسصظث سظ عت -
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 02 مظ نس ذسك مسحدممش خمسمعمجاو خز حعأ  تدر   (A4) صي ت حجى 02 ز حزش      صي ظث مسس ذ  ا  -

 .صي ت

 .ث مسمتخعر جس مسعع صتو خمألمظزش صتو خمسيعبحصتو خمزبجتصزشت خمزسسظبصت خمسمتخ  شكدر  ت ت م ظشعةس ظ-

 مدظ مسس دذ مسمكخدد      01خمعظسدث    (SimplifiedArabic)  ر شكددر مسس دذ مسمكخدد   ظست دت مسعع صدت  خدط      -

كددر مدا مأل تدر    ( خجددممش مسصدي ت ح  00خمعظسدث    (Times New Roman)  ظست دت مألجةسصدت نصكددر  خدط    

 .( سى0,2خمألسيأ خمسصمصا خمسصحظ   

خشكدددر مسخحمددصش نددس ماددع مسم ماتددتو كظسخددظسس  لسددى خسعددب مسكظحددبو  ةدددمر مسكخددظ و مس سعددتو  م  مسةاددعو  تدد     -

 مسةاعو سةت مسةاعو مسصي ت(.

 .مسعتمس مسمز خسحخضا مسس دد ستخعصصى  -

مسكمحصت ما  ةدمر مزحصظ  ستحظحف مسم مد  خمسسعش  مإلسكخعخبدس خ ةددمر جحدت     شعنق مسسظحذ متخصَظ سحصعحث -

 .مسعمأ نس خ  ت مسم ماتت

ضددأ   بددظتو خحخضددما مسم ماتددت متخصددظ  سددع مسسعشدد  مإلسكخعخبددس مسمد PDFشعسددأ مسس ددذ  تددر شددكأ متددف  -

  ظست ت مسعع صت خمزبجتصزشت.

 .مسزةظئصتمسيع شت خحعسأ مسم ما ث  -

 

انشزفً نهًهخقىانزئٍض  مسزعظنصت  نس مألبزعخ دسدجصظ مزجخمظ صت خ معكز مسس ذ و م شعانًظخاري جٍالنً  . 3 

 : ُت انعهًٍت نهًهخقىأعضاء انهج

 رئٍض انهجُت انعهًٍت زدًٍ ساوي                     د عبذ ان.أ

 يذٌز انًظزح انجهىي نىهزاٌ عبذ انقادر عهىنت                           أ.د يزاد طُىطً

 0يعهذ انخزجًت جايعت وهزاٌ        أ.د جاسٌت فزقاًَ                    

 0يعهذ انخزجًت جايعت وهزاٌ     أ.د يذًذ داود                          

  جايعت حهًظاٌ    ًذ طعٍذي                        يذ  أ.د

 جايعت يظخغاَى أ.د داج يهٍاًَ                            

 حىَض –جايعت جُذوبت                              ُاٌ عًادذي أ.د

 حىَض –جايعت جُذوبت ريضاٌ انعىري                         أ.د

 1 جايعت وهزاٌ   أ.د. صانخ َقاوي                         

   توانثقافٍ تاالجخًاعٍاألَثزوبىنىجٍا يزكش انبذث فً رٌت يىنىجً قزوجً              د. صى

   األَثزوبىنىجٍا االجخًاعٍت وانثقافٍت   يزكش انبذث فً      د. كهثىيت أقٍض                       

 األردٌ-جايعت انٍزيىك                  د. أدًذ انذزادشت       

 جايعت انبىٌزة    باد                          د. طانى بٍ ن

 2 يعهذ انخزجًت انجشائز  يذًذ                          د. إًٌاٌ بٍ

 جايعت خًٍض يهٍاَت                د. نٍهى يهذاٌ                       

 خًٍض يهٍاَت -بىَعايتجايعت انجٍالنً        ٍ يخخاري                د. هشاو ب

 جايعت انًذٌت  أدًذ طاطٍظج                  د. طٍذ 

 جايعت حهًظاٌ       د. شزٌف كزيت                      

         األَثزوبىنىجٍا االجخًاعٍت وانثقافٍت   يزكش انبذث فً                         عبذ انكزٌى دًى د. 

 9جايعت وهزاٌ        يصذق                       ارةد.ص

 0يعهذ انخزجًت جايعت وهزاٌ             د. عبذي نٍهى                    

 : أعضاء انهجُت انخُظًٍٍت

 .جد ز سص   حم  سةظء زمخزو جسعز نظومتو ن ظة صسعشةتو و ظ ة مص قص . ا مخخظ ز جاظ و   .
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 يىاعٍذ يهًت:
 0202  نعشأ 02خ  02 شدمس : اَعقاد انًهخقىيىعذ 

  0202نصيعز  02  3 آخز أجم إلرطال انًهخصاث يع انظٍزة انذاحٍت

 0202نصيعز  302  انزد عهى انًهخصاث انًقبىنت

    0202  نعشأ 20 : آخز أجم إلرطال انًذاخالث كايهت

       0202 نعشأ  01:  إرطال انذعىاثخ  انزد عهى انًذاخالث انًقبىنت

 : دقىق انًشاركت
   حامأ ح  صت مصظ شف مإلشدمء خ مإلوعظ  شدمس مسمتخعس (  خ خ 022:  انًشاركىٌ يٍ خارج انىطٍ

 : انًشاركىٌ يٍ داخم انىطٍ

  س 5000:  األطاحذة

  س 2000 :  طهبت انذكخىراِ

 ح  س حعدق مسماظ كت مسدرظئق مسخظصت  ظسمتخعرو خ مصظ شف مإلشدمء خ مإلوعظ .      -

 شخى حح ش  حعدق مسماظ كت بع م  رةظء مسمتخعر. -

 ز حخ مأ مسجحت مسمةظمت مصظ شف مسةعأ.   -

 حةاع   مظ  مسمتخعر نس كخظ  جمظ س  ع  اضد حظ ستخ كصى.-

 

   tr.crasc2019@gmail.com : انبزٌذ االنكخزوًَ 
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  Fiche de renseignement/ Information form استمارة المعلىماث
 

  : االسم و اللقب 

                  
 

   Nom et Prénom / Family name & first name : 
 

 
  : الىظيفت

 
 

  Profession/ Profession : 
 

 
  :   المؤسست المىظفت

 
 

   Institution de rattachement/ institution of  
attachment: 

 
 :   االلكترونيالبريد 

 
 

   Mail-E : 

 
 : رقم الهاتف

 

   Tel/T : 

 
 : العنىان

 
 

    Adresse postale/ Address : 

 
 : المحىر

 
 
 

    Axe : 

 
 : عنىان المداخلت

 

 
 

Intitulé de la communication/Title of communication : 

 
 

 

 

 : الكلماث المفتاحيت

 
     
 

 

    Mots clés/ Keywords : 05 

 
 

 
 

 :   الملخص
 
 


