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يسرمؤسسة االبحاث االميركية
دعوتكم للمشاركة بالمؤتمراالكاديمي العلمي الدولي الثامن عشر
المزمع عقده في رحاب جامعة اسطنبول ايدن
بتاريخ  25و  26اكتوبر 2017
يعقد المؤتمر برعاية جامعة اسطنبول ايدن والمؤسسة االميركية لالبحاث
ومركز االبحاث االكاديمي االميركي

تواريخ هامة
تاريخ انعقاد المؤتمر 26- 25 :تشرين األول (أكتوبر) 2017
اخر موعد لقبول الملخصات واالبحاث 30 :آب (أغسطس) 2017
اخر موعد للحصول على خصم التسجيل المبكر 15 :آب (أغسطس) 2017
اخر موعد الستالم االبحاث بصيغتها النهائية  15 :تشرين األول (أكتوبر) 2017
اخر موعد لدفع الرسوم  31 :أيلول (سبتمبر) 2017
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تقبل االوراق البحثية والملخصات في المواضيع التالية والتي ليست على سبيل الحصر حيث نسعى جاهدين
 (جميع االوراق المقبولة في المؤتمر سيتم اعطائها:لتغطية أكبر عدد ممكن من المحاور والمواضيع

)خاص بها وسيتم فهرستها في جوجل سكولر ومكتبه الكونجريسDOI رقم
 وسيتم اعالم، كلمة في الملخص المرسل للتحكيم300 يجب ان ال تزيد عدد الكلمات عن
.الباحث بنتيجة التحكيم خالل اسبوعين من تاريخ استالم الملخصات
جميع الملخصات واالوراق المقدمة سيتم تحكيمها من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر
سيتم نشر وقائع المؤتمر في خزان االبحاث الدولي وفي شبكة المؤتمرات العربية
 دقائق ويفتح10  دقيقة للعرض بحيث يقوم بعرض ورقته العلمية خالل15 يتاح للباحث
المجال لالسئلة خالل الخمس دقائق المتبقية له

•
•
•
•
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المحور األول :العلوم اإلجتماعية
ويشتمل هذا المحور على المسارات الفرعية التالية علم اإلجتماع :المفاهيم والممارسات الجغرافيا العلوم
السلوكية ،علم النفس اإلجتماعي العلم المعرفي اقتصاديات العلوم اإلجتماعية التاريخ :ديناميات التزامن مكان
الفلسفة في العلوم اإلجتماعية ،دراسات الرعاية اإلجتماعية الصحة في المجتمع ،االنهيار اإلجتماعي:
اإلختالل الوظيفي ،والجريمة والصراع والعنف  ،تكنولوجيا اإلقتصاد اإلجتماعي ،السياسة وآثارها
اإلجتماعية :اإلستثمار ،والملكية ،والمخاطر ،واإلنتاجية ،والمنافسة والتنظيم وإعادة التنظيم والمساءلة
العامة ،والثقة ،حياة العمل ،وتوزيع الموارد ،واإلستهالك ،والرفاهية ،ومستويات المعيشة ،القواسم
المشتركة ،الخالفات والعالقات اإلجتماعية العلوم الطبيعية :مناهج البحث ،والممارسات المهنية والمواقف
األخالقية ومنهجيات البحوث التي تنطوي على الكائن البشري ،العلوم اإلجتماعية في العلوم التطبيقية
والمهن :الهندسة والعمارة والتخطيط ،والحوسبة ،والسياحة ،والقانون ،والصحة

المحور الثاني :الفنون واالعالم
ويشتمل هذا المحور على المسارات الفرعية التالية التعلم والتعليم ،سياسة الفنون ،األعالم واإلدراة العامة،
نظرية الفنون والنقد واإلجتماعية ،جداول األعمال السياسية واإلجتماعية والمجتمعية في اآلداب ،الفنون
المرئية ،الفنون المسرحيه من مسرح ،ورقص،و موسيقى،والفنون األدبية ،وفنون األعالم :التلفزيون
والوسائط المتعددة الرقمية ،أو عبر اإلنترنت وغيره من وسائل األعالم الجديدة ،الفنون األخرى

المحور الثالث :االنسانيات
ويشتمل هذا المحور على المسارات الفرعية التالية وسائل االعالم ،دراسات األفالم ،المسرح ،االتصاالت،
علم الجمال ،التصميم ،اللغة ،اللسانيات ،والمعرفة ،الفلسفة واألخالق والوعي والتاريخ والتأريخ واألدب /
الدراسات األدبية ،العلوم السياسية ،السياسة ،التعليم والتعلم ،العولمة ،العرق ،الفرق ،الهوية والهجرة
والالجئين ،سباق ،أمة ،األمم األولى والشعوب األصلية ،والجنس ،والجنس واألسرة والدين والروحانيات،
فضاء اإلنترنت والتكنولوجيا والعلوم والبيئة والعلوم اإلنسانية ،العلوم اإلنسانية األخرى

المحور الرابع :العلوم السياسية والمدنية
ويشتمل هذا المحور على المسارات الفرعية التالية العلوم السياسية  ،التحقيق في السياسات العامة ،والقانون
بإعتباره أحد العلوم اإلجتماعية ،علم الجريمة كما في العلوم اإلجتماعية ،والصحة العامة والعلوم اإلجتماعية
في خدمة السياسة اإلجتماعية :المخاطر والمكافآت ،والمحاسبة لديناميات المواطنة والمشاركة والدمج،
والثقة ،رأس المال اإلجتماعي والتماسك اإلجتماعي والرعاية اإلجتماعية والسياسة ،والعلوم اإلجتماعية،
وجهات نظرمتعددة التخصصات في السياسة ،والسياسة العامة والحكم والمواطنة والجنسية ،واألمن وعدم
األمن ،والصراعات والتماسك ،والحرب والسالم ،واإلرهاب ومكافحة اإلرهاب ،والدولة الليبرالية الجديدة
ومنتقديها ،تدابير السياسة العامة :تقييم الحاجة اإلجتماعية والفعالية اإلجتماعية

المحور الخامس :العلوم الثقافية والعالمية
ويشتمل هذا المحور على المسارات الفرعية التاليةالدراسات الثقافية في حياة اإلنسان :األنثروبولوجيا في
سياقاته .دورات حياة اإلنسان األسرة والطفولة والشباب واألمومة والشيخوخة؛ من أصول اإلنسان :علم
المتحجرات ،وتطور الرئيسيات وعلم اإلنسان المادي ،وأساليب اإلثنوغرافية ،والمعاني اإلجتماعية :اللغة
واللسانيات والخطاب ،والنص ،والدراسات الثقافية كحقل التأسيسي ،مواقف العلوم اإلجتماعية :الحداثة وما
بعد الحداثة .البنيوية وما بعد البنيوية ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،وثقافة اإلنسان :السوسيولوجية
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واألنثروبولوجية ،وجهات نظر متعددة التخصصات على اإلختالفات البشرية ،والهويات في العلوم
اإلجتماعية :األجيال والجنس والجنسية والعرقية والشتات ،وجهات نظر حول ،واألصوات من ،الفرق:
التعددية الثقافية والنسوية والدين والعلوم اإلنسانية ،الصحة ،الرفاه والثقافة ،والتدفقات العالمية ،األمن
العالمي ،حركة إنسان :الهجرةوالالجئين والمهاجرين غير الشرعيين ،وديناميات العولمة ،الشتات والتنوع
واإلقتصاد للعولمة :عدم المساواة ،التنمية' ،الحرة' و 'عادلة' التجارة ،العالمين المتقدم والنامي ،عدم المساواة
في منظور دولي والفقر والعدالة العالمية ،حقوق اإلنسان في المنظور العالمي ،والمحلية والعالمية

المحور السادس :العلوم البيئية
ويشتمل هذا المحور على المسارات الفرعية التالية البيئة الطبيعية واإلجتماعية :دراسات متعددة
التخصصات والبيئات البشرية ،اإلستدامة بإعتباره بؤرة لدراسة التخصصات ،ما هي العلوم التطبيقية ؟،
الصحة والبيئة ،الناس والمكان والوقت :الديموغرافيا البشرية ،إدارة شؤون البيئة :إستهالك ،والنفايات،
والعوامل الخارجية اإلقتصادية واإلستدامة واإلنصاف البيئي ،والمصالح البشرية في العلوم الطبيعية :سياسة
البيئة

المحور السابع :العلوم التنظيمية
ويشتمل هذا المحور على المسارات الفرعية التالية اإلدراة كلعم إجتماعي والثقافة في المنظمات والتكنولوجيا
والعمل ،وديناميات اإلجتماعية للمؤسسات ،إدارة الموارد البشرية ،وحقوق العمال ،حوكمة الشركات،
واالستدامة التنظيمية واإلجتماعية ،والمسؤولية اإلجتماعية للشركات ،بيئات المعرفة :المعرفة جزءا ال يتجزأ
من اإلطار التنظيمي ،ضمني والمعرفة الصريحة والمعرفة الخاصة والعامة ،السيناريو بناء والعقود اآلجلة
والتنبؤ ،والتغيير التنظيمي

المحور الثامن :العلوم التربوية واإلتصال
ويشتمل هذا المحور على المسارات الفرعية التالية التعليم بإعتباره أحد العلوم اإلجتماعية ،وعلوم التعلم ،
والبحوث العمل :الخدمات اللوجستية وأخالقيات العلم اإلجتماعي ،تعليم وتعلم الدراسات اإلجتماعية،
وتدريس التاريخ والتعلم والتدريس والتعلم اإلقتصاد ،والتعليم الجغرافيا والتعلم والتكنولوجيا في التعلم والتعلم
عن التكنولوجيا ،ودراسات اإلتصال اإلعالمي باسم العلوم اإلجتماعية واإلتصاالت كعلم إجتماعي،
تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ،والشبكة اإلجتماعية :اإلنترنت في سياقها اإلجتماعي ،وتفاعالت اإلنسان
والحاسوب ،القراءة والكتابة بأنها تجربة التعلم اإلجتماعي

المحور التاسع :المحاسبة و اإلقتصاد والعلوم االدارية والمالية
ويشتمل هذا المحور على المسارات الفرعية التالية المحاسبة المالية ،المحاسبة اإلدارية ،المحاسبة الضريبية
مراجعة الحسابات ،ونظم المعلومات المحاسبة المالية اإلسالمية ،األسواق المالية ،والمال وأسواق رأس
المال،التمويل الدولية ،المشتقات وأسعار صرف العمالت األجنبية ،والخدمات المصرفية اإلسالمية ،المحافظ
والصناديق اإلدارة ،والتمويل السلوكي ،اإلقتصاد الدولي ،والمالية العامة ( ضريبة السلع والخدمات
والضرائب) ،واإلقتصاد النقد ،الدراسات القطاعية ،قضايا اإلقتصاد الكلي

المحور العاشر :األعمال والدراسات اإلدارية
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ويشتمل هذا المحور على المسارات الفرعية التالية األعمال الدولية ،العولمة ،القانون الدولي ،إالدارة في
مجتمع متعدد الثقافات ،السوق الدولية ،اإلدارة عبرالثقافات ،نماذج األعمال ،الدراسات التنظيميةالسلوك
التنظيمي ،ونظرية التنظيم والتصميم ،التطوير التنظيمي ،منظمة الثقافة والقيم ،العمليات وإدارة سلسلة
التوريد ،إدارة العمليات ،وتوفير المصادر ،وإدارة النقل واإلمداد ،استراتيجية سلسلة التوريد ،وإدارة
المشاريع ،إدارة المواردالبشرية ،التدريب والتطوير ،حل النزاعات ،العالمية و قضايا متعددة الثقافات،
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية ،التوظيف والمؤظفين ،إدارة التسويق ،الضيافة والسياحة واإلعالن
والترويج والتسويق واإلتصاالت،العالمات التجارية وتحديد المواقع ،سلوك المستهلك واإلبتكار وتطوير
المنتجات الجديدة ،الدولية والتسويق عبرالثقافات ،إدارة عالقات العمالء التسعير ،العالقات العامة وتجارة
التجزئة وإدارة المبيعات والتسويق والتكنولوجيا ،النمذجة والتنبؤ ،والعصبية والتسويق ،والمسؤولية
اإلجتماعية واألخالقيات وحماية المستهلك ،التسويق الرياضي ،المبادرة اإلجتماعية وإدارة المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،نماذج األعمال الجديدة - ،األعمال والتحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والقضايا
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والعولمة ،الريادية التسويق ،ريادة األعمال التعليم ،إدارة التكنولوجيا نظام
إدارة المعلومات ،تخطيط موارد المؤسسات واإلبتكار واإلبداع ،والتجارة اإللكترونية و-بيز ،نقل التكنولوجيا
العالمية والبحوث والعمليات والتكنولوجيا التعليم اإلدارة االستراتيجية والصغيرة  -الشركات متوسطة الحجم
في أزمة ،القضايا اإلجتماعية في اإلدارة ،التعاون والتحالفات اإلستراتيجية

المحور الحادي عشر :الحاسوب واالتصاالت والمعلوماتيه
ويشتمل هذا المحور على المسارات الفرعية لالتصاالت والحاسوب المعلوماتيه وتكنولوجيا االنترنت بما
فيها النظم الجوالة القابلة للنفاذ ،التطبيقات الجوالة لألشخاص ذوي اإلعاقة ،الحوسبة السحابية وخدمات
التكنولوجيات المساعدة ،النفاذ للويب ،سهولة االستخدام وسهولة النفاذ لبيئة العمل ،أدوات المستخدم النهائي
لتسهيل النفاذ ،األنظمة الرقمية للوصول المفتوح في التعليم والتعلم ،التعلم التكيفي والمش َّخص المدعوم
بالتكنولوجيا ،تكنولوجيات التعليم الالسلكية ،الجوالة ،المنتشرة ،األلعاب اإللكترونية واأللعاب الذكية الخاصة
بالتعليم ،التعليم التشاركي عبر الحاسوب ،تقييم تقدم التكنولوجيا في التعليم الرسمي والغير الرسمي ،تقدم
التكنولوجيا في مجال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،الجوانب التحفيزية في التعلم المدعوم
بالتكنولوجيا ،تعلم مهارات التفكير عن طريق التكنولوجيا ،بيئات التعلم الذكي ،العوالم اإلفتراضية في التعليم
والتدريب ،تطبيق التكنولوجيا الداعمة للتجديد في التعليم على نطاق واسع ،تكنولوجيات الحاسوب المبتكرة
وتطبيقاتها ،التطورات في تحليالت البيانات الكبيرة ،هندسة المعلومات والمعرفة ،الداللية الويب وخدمات
الويب ،تحليل معاني البيانات ،الشبكات الحسابية والحوسبة السحابية وتطبيقاتها ،هندسة البرمجيات،
والبحوث والممارسة ،النمذجة وتطبيقات الحاسب اآللي ،نمذجة ومحاكاة النظم ،معالجة الصور الرقمية
والتعرف على األنماط ،الحوسبة الجوالة والمنتشرة ،تقنيات الحوسبة

المحور الثاني عشر :العلوم الهندسية
ويشتمل هذا المحور على المسارات الفرعية التالية االتصاالت ،نظرية وتقنيات الهوائي ،معالجة اإلشارات
والصور ،هندسة الرادار ،االتصاالت البصرية ،االتصاالت الالسلكية والشبكات ،محاكاة القناة ،التضمين
وترقيمها ،الشبكات المحلية وشبكات االستشعار ،الشبكات المتنقلة ،إدارة كفاءة الطيف ،االستشعار عن بعد
والراديو المعرفي ،االتصاالت الموفرة للطاقة ،أمن االتصاالت ،تنظيم االتصاالت ،االتصاالت الخضراء
والشبكات ،شبكات األقمار الصناعية ،تقنية تحديد المواقع  ،تحديد المكان والمالحة ،شبكة الملكية الفكرية
وتطبيقاتها ،الطاقة ،تحليل و تصميم انظمة تحويل الطاقة ،البيئة والطاقة ،الطاقة المتجددة ،انظمة الطاقة في
المباني ،انظمة خاليا الوقود وتطبيقاتها ،تصميم وتحليل محطات الطاقة النووية والسالمة الخاصة بها ،انتاج
واحتراق الطاقة الحيوية ،تكنولوجيا النانو ،المواد المتطورة بالتكنولوجيا المتناهية بالصغر ،مواد وادوات
تصنيع مواد النانو ،االكترونيات متناهية الصغر ،تكنولوجيا النانو في الطاقة والبيئة ،تكنولوجيا النانو في
الحية والطب ،السالمة في تكنولوجيا النانو ،تطبيقات النانو ،النقل والمرور ،تخطيط النقل ،هندسة وسالمة
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المرور ،هندسة الطرق ،مواد وتصميم وصيانة وإدارة الرصف ،النقل العام ،أنظمة النقل الذكية ،المركبات
المتصلة وذاتية التحكم ،البيئه والمياه ،االدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ،تقييم االثر البيئي ،البيئة وادارة
النظم البيئية ،تلوث التربة والمياه الجوفية وسبل المعالجة ،التحكم بتلوث الهواء ،معالجة المياه والمياه
العادمة ،السياسات والتخطيط البيئي نحو تحقيق التنمية المستدامة ،عمارة الماضي نحو مستقبل تكنولوجي،
العمارة الخضراء ،العمارة الذكية

المحور الثالث عشر :العلوم الصحية
ويشتمل هذا المحور على المسارات الفرعية التالية

محاور الصيدلة
األبحاث الصيدالنية السريرية والممارسات الصيدلية السريرية
األبحاث الصيدالنية ما قبل السريرية واكتشاف األدوية
دراسة العالقة بين األبحاث الصيدالنية السريرية و ما قبل السريرية

محاور التمريض
الممارسة المبنية على البراهين لتقديم رعاية تمريضية
سالمة المرضى والوقاية من األمراض المعدية والوبائية
مستجدات الممارسة التمريضية

محاور العلوم الصحية
المستجدات في مجال الغذاء والتغذية والعالج الطبيعي واألشعة والمختبر
الكشف المبكر إكلينيكيا ً وإشعاعيا ً ومختبريا ً
صحة البيئة

رسوم املشاركة:
رسم التسجيل

الرسوم ابلدوالر االمريكي

التسجيل املبكر – ابحث رئيس

 350دوالر

ابحث رئيس

 450دوالر

مشاركة افرتاضية (اونالين)

 300دوالر

طالب دكتوراة او ماجستري

 300دوالر

مشاركة ابلنشر فقط بدون احلضور

 300دوالر

مشاركة بدون ورقة (حضور فقط)

 150دوالر
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* الباحث الرئيس للورقة يدفع رسم التسجيل كامال واي باحث اضافي مشارك بنفس الورقة يدفع
 200دوالر رسوم في حال رغبته حضور المؤتمر
* يشمل رسم التسجيل المزايا التالية:
 )aحضور وقائع المؤتمر والمشاركة بالقاء الورقة العلمية
 )bحقيبة العلمية للمؤتمر
 )cوجبتى الغداء
 )dاستراحات القهوة
 )eشهادات المشاركة للباحثين والحضور
 )fاضافة اسم الباحث الى قاعدة بيانات المؤتمر للتواصل معه مستقبال من خالل البريد االلكتروني للمشارك

مكان االنعقاد:
جامعة اسطنبول ايدن – قاعة المؤتمرات
حسب العنوان التالي
Conference venue: Istanbul Aydın University Conference Hall
Beşyol Mah.Inönü Cad.No: 38, Sefaköy-Küçükçekmece / İstanbul

الفندق واالقامة في اسطنبول
رسوم المؤتمر ال تشمل االقامة لذلك تم اقتراح الفندق التالي ويبعد مسافة  5دقائق على االقدام
من موقع المؤتمر ،لمزيد من المعلومات عن الفندق باللغة العربية يرجى زيارة الرابط التالي
https://www.booking.com/hotel/tr/ramada-encoreairport.ar.html?aid=357029;label=yho748jc-hotel-XX-tr-ramadaNencoreNairportunspec-tr-com-L%3Atr-O%3AwindowsSnt-B%3Achrome-N%3Ayes-S%3Abo=U%3Asalo;sid=d80118c0bf94e711ced1345522fa702b;lang=ar;sb_price_type=total;soz
1;type=total;lang_click=top;cdl=tr
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نشر وقائع المؤتمر
سيتم نشر وقائع المؤتمر في مستودع االبحاث العالمي – برقم ايداع  ISSN 2476-017Xاحد
برامج مؤسسة البحوث األمريكية وتحفظ في نظام األرشفة واألبحاث ،وستنشر األوراق العربية في
شبكة المؤتمرات العربية التابع للمؤسسة االميركية لالبحاث.
سيتم تعيين رقم  DOIلجميع االبحاث وسيتم فهرستها في محركات البحث بما فيها جوجل سكولر ومكتبه الكونجريس

وكميزة اضافية وبناء على موافقة الباحث سيتم ترشيح افضل  5اوراق في فئتها للنشر بمجالت عالمية مرموقة
ومفهرسة في قواعد بيانات عالمية بعد ان يتم تحكيمها تحكيما ً منفصال من قبل هيئة تحكيم النشر في المجلة ،ويتحمل
الباحث كلفة النشر في المجلة العلمية المحكمة.

المشاركون من اقليم كردستان
االساتذه المحترمين من اقليم كردستان العراق الراغبين باالشتراك ببحث في مؤتمر ايدن التواصل
مع االساتذه:
أ.د .جوهر فتاح سعيد مساعد رئيس جامعة صالح الدين للشؤون االدارية
أ.م.د مصطفى صابر العطار مساعد رئيس الجامعه للشۆون العلميه والدراسات العليا
ا.م.د هيوا ياسين عبدهللا مدير مركز البحوث رقم الهاتف 07504461582 -
د .سلوى احمد امين رقم الهاتف 07504583918 -
د.قاسم فوزي احمد رقم الهاتف 07504493443 -

لمشاركة االساتذة والباحثين من جامعة الموصل التواصل على البريد االلكتروني التالي
SAHLAHUSSEIN 87@GEMAL.COM
االستاذ المساعد الدكتورة سهلة حسين قلندر
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لمزيد من المعلومات يرجى االتصال مع مندوبتنا في بغداد االخت وسن العبيدي

المخول الرسمي لمؤسسة االبحاث االمريكية في الجمهورية العراقية
م .وسن ناصر محمد العبيدي
موبايل

+964 77 16 06 40 61
بريد الكتروني
WASAN _ ALAUBAIDE@ YAHOO. COM

