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 المؤتمر األول للباحثين الشباب في الشمال السوري المحرر 

انطالقًا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق المؤسسات السورية العاملة في الشمال السوري المحرر،  

طالق  إعن  لألبحاث والدراسات  وفي إطار استكمال العمل المقاوم لالستبداد والجهل، يعلن مركز ماري  

شعار تحت  المحرر  السوري  الشمال  في  الشباب  للباحثين  األول  ا " المؤتمر  لدعم  دعم  الشباب  لباحثين 

واألكاديمي  للمركز في دعم العمل البحثي  تحقيق الرؤية المستقبلية    والذي يهدف إلى  ، " سورية المستقبل  

وطرح  ووجهات النظر تبادل اآلراء لللباحثين الشباب األكاديمية   الفرصة بإتاحةتحقيق رسالته الخاصة و

ودراساتهم   بالبحث  أبحاثهم  خاص  علمي  مؤتمر  واألكاديميفي  مع  ،  العلمي  سيترافق  لقاء  إالذي 

مستقبل سورية ب  يتعلقوال سيما فيما    ،محاضرات رئيسية لمجموعة من المفكرين واألكاديميين السوريين

 . وإعادة اإلعمار  الباحثين الشباب في رسم مستقبل أفضل لسورية الحرةودور 

،  2020  تشرين الثاني  (5  –  4)دة بين يومي  خالل الفترة الممت  ةفي مدينة إعزاز السوريالمؤتمر    ُيعقد

التقدم بأوراقهم البحثية العلوم االجتماعية  تخصصات  من  تخصص  أي  في  الشباب  للباحثين    حاتيُ   بحيث

إنجازها   التي يودون  أو  المنشورة  البحثية أحالمنجزة وغير  الورقة  تتناول  المتعلقة   القضاياد  على أن 

 : ما يليصصات التختشمل و ،بالشأن السوري حصرًا وتشعباته اإلقليمية والدولية

 .العلوم السياسية والعالقات الدولية ❖

 . االقتصاد  ❖

 . الحقوق  ❖

 . التاريخ  ❖

 . اإلعالم  ❖

 . التربية  ❖

 .علم النفس ❖

  .علم االجتماع ❖

 علم السكان ❖
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 أهداف المؤتمر:  

وزيادة كفاءة الباحثين الشباب  تشجيع البحث العلمي واألكاديمي في الشمال السوري المحرر،   ▪

 . في لبحث العلمي

 خلق بيئة بحثية مناسبة لطرح القضايا والشؤون المتعلقة بالمجتمع السوري.   ▪

 خلق جو من المنافسة لدى الباحثين الشباب واستقطابهم للعمل البحثي واألكاديمي. ▪

 .للتعرف على الخبرات المهنية في مجال البحث العلميطالب والباحثين الشباب  لل  اتاحة الفرصة ▪

لبحثي واألكاديمي بما يساهم بتعزيز الطروحات الخاصة بالمجتمع  ضمان استمرارية التفكير ا  ▪

 للمساهمة في تطويره وتقدمه.  السوري

 شروط المشاركة بالمؤتمر: 

المتقدم أن يكون من حاملي اإلجازة الجامعية أو في السنة الجامعية األخيرة في في  يشترط   ▪

التالية   الفروع  حق)أحد  اقتصاد،  دولية،  وعالقات  سياسة  تاريخعلوم  إعالم، وق،  تربية،   ،

 . (جغرافيا

المقدمة  أن   ▪ البحثية  الورقة  االقتصادية    ىحدإتتناول  أو  السياسية  االجتماعية  أالقضايا  و أو 

 . المتعلقة بالشأن السوري وتشعباته اإلقليمية والدوليةالقانونية 

بملخص   ▪ يتقدم  المقترحةعن  أن  البحثية  ال  الورقة  عدد  ،  تضمن  يكلمة،    500  هكلمات يتجاوز 

 الموضوع الرئيسي للورقة البحثية ومنهجيتها.

ن الورقة  بأيفيد    (مرفقحسب ال)أن يتقدم بتصريح  يجب على المتقدم للمشاركة في المؤتمر   ▪

 .الورقية أو االلكترونيةالبحثية لم تنشر سابقًا في أي من وسائل النشر  

،  وأبحاثه المنشورة إن وجدتتخصصه الدقيق  توضح    الذاتيةرسال السيرة  إيجب على المتقدم   ▪

 مع صورة شخصية حديثة. 

التالي  ▪ اإليميل  إلى  البحثية  الورقة  ملخص  مع  المطلوبة  والتصاريح  األوراق  جميع  ترسل 

 org.center-ariinfo@m  (المؤتمر األول للباحثين الشباب )، ويوضع في عنوان المراسلة . 

mailto:info@mari-center.org
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الراغبين   ▪ الباحثين  من  المرسلة  البحثية  الملخصات  بمراجعة  للمؤتمر  العلمية  اللجنة  ستقوم 

بلغ الباحثين بموافقتها على الملخصات من عدمها خالل فترة ال تتجاوز  تو  ،بالمشاركة في المؤتمر 

 من آخر موعد تقديم الملخصات.  يوماً  15

  ثم يتمتعرض األوراق البحثية المقبولة على محكمين متخصصين إلبداء المالحظات العلمية   ▪

 رسالها إلى الباحثين لتعديلها. إ

لعرضها ومناقشتها في  ▪ المقدمة  باختيار أفضل األبحاث  بالمؤتمر  الخاصة  العلمية  اللجنة  تقوم 

 ن.المؤتمر الذي سيعقد على مدى يومي

 اللغة المعتمدة في المؤتمر من حيث تقديم األوراق وعرضها والمناقشات هي اللغة العربية. ▪

 تنظيم المؤتمر:  

 مع محاضرة.  وبمعدل جلستين في كل يوميعقد المؤتمر على مدى يومين  ▪

   .هاتلمناقشنصف ساعة ودقيقة لعرض ورقته البحثية   15يخصص لكل باحث  ▪

جلة في مالمشاركة في المؤتمر  تخصصات  من ال  تخصصبحث مقدم في كل  يتم نشر أفضل   ▪

مركز ماري لألبحاث والدراسات، في حين تنشر بقية األبحاث على معرفات المركز وعلى موقعه  

 .اإللكتروني

 م جوائز نقدية ألفضل بحث مقدم في كل من المجاالت السياسية، االقتصادية، يتم تقدي ▪

 .(دوالر لكل بحث  250) اعية والقانونيةاالجتم ▪

 . لمهتمينلجميع ا الدعوة لحضور المؤتمر عامة  ▪

 :مواصفات كتابة البحث 

البحث  لمواصفات  تكون مستكملة  أن  المؤتمر  للمشاركة في  المقدمة  والدراسات  األبحاث  يشترط في 
لفت األنظار إليها،  وتلك المشاكل  إلى  التنويه  العلمي، وأن تساهم في إيجاد حلول لمشاكل جوهرية، أو  

  :مع مراعاة ما يلي
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بحيث    .Simplified Arabic نوع  مكتبو بخط   (Microsoft Word) يقدم البحث بصيغة ملف ▪
بخط غامق   المنتصف  الرئيسي في  البحث  إلى (15حجم  )يكتب عنوان  الفرعية  والعناوين   ،

 .(13حجم )أما المتن فيكتب بخط عادي  ، (14حجم )اليمين بخط غامق 
التالية:   ▪ العناصر  على  البحث  يشتمل  أن  الملخص،  )يجب  الباحثين،  أو  الباحث  اسم  العنوان، 

الدراسة،   أو  للبحث  والنظري  المنهجي  اإلطار  المقدمة،  المفتاحية،  واألدوات  الكلمات  الطرق 
 .(النتائج والتوصيات، المراجعالمستخدمة في البحث، 

 .من جميع الجهات 2.5يكون قياس الهوامش  ▪
بـ يت ▪ اختصارًا  المعروفة  األمريكية  النفسية  العلوم  منظمة  لنظام  وفقًا  المراجع  توثيق  م 

.)Association psychological American( APA 

 أجندة المؤتمر:  

 2020/ 9/ 20الموافق  األحدخر موعد لقبول الملخصات البحثية يوم أ ▪

 2020/ 10/ 15 الموافق الخميسخر موعد لتلقي األوراق البحثية النهائية يوم أ ▪

 . 2020تشرين الثاني  5 و 4  ييوميقام المؤتمر  ▪


