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GOIDI 

 والتنمية واالستثمار  لالخرتاعاهليئة العاملية االمريكية 
 تقيم

  (التميز للبحث العلمي) الموسوم الثالث عشرها الدولي مؤتمر

 تحت شعار

 (لمي تتظافر الجهود وتزدهر األمم)بالبحث الع

 2023 - 3-10الجمعة الموافق في 

 تعريف 

ألجااشلذاالملافااحلهيعااركاةيليهن اارت فةةيلطاا ملتاا افتلهي فةااثليلعلاا لهييلفاا لإباارت الهيئة ااعلهييريفةااعل اا ل

يهيفخ تعةيلعلا لباعتلبلاا لهيعلا لهييلفا للي  احلهياتيولهيفيتا اعلن اةارتلاامهلهيف اليلهييلفا لبلةا ل

يفيت  اا للحهي  ةااةهيفيت اا ليهيا اار  ليهييفااشلعلاا لهييلفاا لي صاا شلذخصااةعلهيعركاا لعلفةاارلي يااث ل  ااة  ل

ةليهيضيفلععتلهيل رءلتحلهيعركاةيلتيلتخ لفلهي يلليهيجت ةراليهي خصصرالياامهلهييلفةعليتاهطيلهي ا

ل،الهيجرتيةاعليهييلفةاعليهنج فرعةاعهيف ب رلايفشل  بلاةعلت العله رت فةعليلبةيفشلعل لبترءلذخصةرا

 .شر  علبريفلر شلهييلفةعلهي ييةعلهيفيائة علهيعركاةيليايت فئحلبأافةعل

 مراهداف المؤت

 .تشخيص واقع البحث العلمي في الوطن العربي 

 وتعزيز التعاون بينهم. الفةثلهيتغععلبريعل لهييلف لي ىلهأل رت فةةي 

 البحث العلمي في الوطن العربي.لهي  لااهج ل ل  راهيفياقراليأاحلهيإبته ل 

 .تسليط الضوء على التجارب العربية والدولية التي أسهمت في تطور البحث العلمي 

 وطلبة  ا لةطلهيضاءلعل لأافةعلهيعل لهييلف ليكر علهيف رالتيلهأل رت فةةيليهيف ب رالهي يلةفةع

 الدراسات العليا.

 لبلة لاتيكسلعلةئحلب عرتللهي جر بهنختهطلهيعركاةيلبريفشر  عل  لبتهتجلعلفةعلتييةعل

 يهيخعتهال

 ل كلعلهيعل لهييلف لتتئرللهي  هبرالهييلةرلي ب فرتةللطلععا   حلاجتبعلكةعلي   

 ا   حلكاه لعلف لبترءلبةيلهيفشر  ةيل 

 ا   حلهبت لهننجر هاليلعركاةيليهيفخ تعةيل  لت ةتائحلهييلفةعلهيف فةثةل 
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 الفئات المستهدفة  / كافة الدرجات العلمية

 هيعركاةيل 

 ودرجاتهم العلميةهن رت فةةيلبكر علاخصصرائحل 

  تعةيلبكر علاخصصرائحهيفخ 

 .طلععلهي  هبرالهييلةر 

 ر علهيجت ةرالهي ييةع  

 

 المؤتمرمحاور 

 هيعل لهييلف ليهي ل  رالهيتهاتعل .1

 يهيفخ تعةيليهأل رت فةةيأافةعلهيعل لهييلف ليلعركاةيل .2

ياطا تللطتهئقليأبريةبليإب تهاةجةرالهي    سلتي لهيعل لهييلف ليهنخ تهعرال  لال ةي .3

 هي يلةحل

 إبئرترالهي كتاياجةعل  لهيعل لهييلف . .4

 تي لهيف ب رالهي يلةفةعليهيفته ثلهيعلاةعل  لخ تعلهيفج فح .5

 تي لهيعل لهييلف ل  لال ةقلهي تفةعلهيف   هتع. .6

 ياا ةلهيصترعةعلهيتهبيعل)هيترنا(لثا ةلهيم رءلهن طترع ليهثر ارلهييريفةعلهيعل لهييلف ليه .7

 هي ل  رالهي  لااهج لهيعرك ليهيفخ تعلخ للت ةتا لهيعلاةعل .8

 .هييلفةعلهيتاعةعليتي ارل  لال ةقلجاتةلهيعل لهييلف لاصرتةحلهيعلاث .9

 هيعل لهييلف ل  لهي خصصرال)هإلن رنةع،ليهييلفةع(. .11

 تياقرالهع هتل بريعلهيعل لهييلف ليط بلهي  هبرالهييلةر .11

 أخ قةرالهيعل لهييلف . .12

 طتمليهبريةبلهع هتل بريعلهيعل لهييلف  .13

 لهافةعلهنخ تهعليهنب كر ل  لاطا تلهيف ب را .14

 تياقرالهبته لهنخ تهعرال .15

 هيلاه ثلهيف  فرتةل

ن عىل منحة  ● ي لعام نشر  يحصل المشاركي 
  2023بحث مجانن

هي  ل شر كلبئرلخ للهيفل   ل  لتج الجا  يلهنتت كةعلهيفلكفعللهيعلاثلهييلفةعنشتل ر عل ●

( 100لقاء مبلغ ) issnيهيففئتبعليهيف جلعل  لتك ععلهيكانجتسلهنتت كةعليكر لعلعل ل قحل

 دوالر أمريكي.
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 هي تقةرالهيجرتيةعايث ثلهي ةتةلهييلفةعلألجشل ●

 . افتهيفياقرئحللpdfلإيك تينةعلعلن خ ●

نشتلايت فلبريف فةث يليهيفرئث يلعل لهيفاقحلهيتبف ليلفتظفعليهي يت فلبئحل  لتجلعل ●

 هيف فةث يل)لتجلعلجا  يلي خ تهعليهيف رنال(

 هييلفةعليلفشر  ةيريعلاثليأي هملهييفشلذئرتةلتشر  علب ●

 هيتبف ليلفتظفع  حلهيشئرتهالعل لهيفاقحل ●

 يبرملعلف لذئرتةللتتحل ●

 

 هيجاهئث

 :منح وسام التمييز العلمي   -اوال

 جا  يلهنتت كةع.يكشلبرك لنشتلهبلرثل  لتج ال

 يحصل على الدرع :   /منح درع التمييز العلمي  -ثانيا 

يعل ليج ل،ل فتحلأليللث ثل رئث يليكشلتيلنشتله عتلع تلتيلهنبلرثل  لتج التييةع

 هألتت كةع.لهيخصاصل  لتج الجا  ي

 2023ثالثا / كاس التميز العلمي لعام 

 فتحلأليللبرك لكصشلعل له عتلع تلتيلنشتلهبلرثل  لتج التييةعلتاشلبكابسلي    فتل

 يغةتارلتيلهيفج الهيفي ف ةلعريفةرل

 

وط المشاركة:   شر

ة الذاتية للباحث أن:  ي ملخص البحث والسي 
ن
 يراعي ف

ط أال يزيد عىل ) يكون .1 ية( بشر ن (  500الملخص باللغة األصلية للبحث )العربية أو اإلنجلي 

 كلمة. 

ته الذاتية، عىل أال يتعدى ) -مع ملخص البحث -يرسل الباحث  .2  ( كلمة. 500ملخًصا لسي 

ي البحث )الكامل(: 
ن
 يراعي ف

1.  
 
ا،  أن

ً
ا جديد يكون البحث واقًعا ضمن أحد محاور المؤتمر، مع مراعاة أن يحمل فكًرا علميًّ

ي موضوعه وتخصصه
ن
 ورؤى ف

ا
 .فيطرح إشكاالت، ويقدم حلوًل

ه المعروفة، ويتسم باألصالة والمنهجية  .2 وط البحث العلمي ومعايي  ي البحث شر
ن
 تتوفر ف

 
أن

ي الموضوع والعرض، والسالمة
ن
 اللغوية.  العلمية والجدة ف
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ي مؤتمر أو مجلٍة علميٍة.  .3
ن
، ف ه، أو قدم للنشر  أال يكون قد سبق نشر

  :أن تراعي فيه الضوابط الفنية اآلتية .4

 تكتب البحوث العربية بخط ) ●
 
،  12للصلب، و Traditional Arabic )14أن ي

للحواشر

ية بخط ن .  10للصلب، و 12( Times New Roman ) والبحوث اإلنجلي  ي
 للحواشر

ن ) أن ● ي ذلك الملخص، والبحث، 8000-2500يكون حجم البحث بي 
ن
( كلمة )بما ف

ي العدد(
ن
، والملحقات، والمراجع، وال تدخل صفحة الغالف ف ي

 والحواشر

ن التفصيلية )االسم، والدرجة  ● أن يشتمل غالف البحث عىل معلومات الباحث/ الباحثي 

يد  العلمية، والوظيفية، وجهة العمل، ووسيلة االتصال: الهاتف المحمول، والير

ي البحث 
ن
ن ف (، والباحث مسؤول عن سالمة البيانات، وترتيب أسماء الباحثي  ي

ونن اإلليكير

 عند تعددهم.  –الواحد 

ا لكل  ●
ً
ا وترقم ترقيًما جديد ي نهاية كل صفحة مرقمة آليًّ

ن
ي البحث ف

 توضع حواشر
 
أن

 . ن ن قوسي   صفحة، ويوضع الرقم بي 

سم(،وتنسيق  2:5الجوانب األربعة بمقدار )( بهوامش من A4أن يكون حجم الورق ) ●

(، وال Headerسم( وال يتم عمل رأس أو تذييل لصفحات البحث ) 1الفقرات)مفرد أو 

 فهرسة لمحتويات البحث. 

 

 تواريخ  هامة 

 إلكترونيا(.) عيلبي ل–تكرنلهنني رتل ●

 11/13/2123ل–ار  خلهنني رتل ●

 1/3/2023ي موعد أقصاه تاريخ إرسال الملخصات البحثية وأوراق العمل ف ●

 7/3/2123 يلحلهيعرك لب عاللتشر    ل  ل ●

 رتلعليغتضلهيتشتلبي لذئتلتيلإني رتلهيف افتلبفاع لأقصر لاتبشلهنبلرثل ●

1/4/2123. 

 مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع


