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 السادس الدويل املؤمتر

  واالجتامعية والنفسية الرتبوية للعلوم     

The 6th International Conference on Education,  
Psychology & Social Sciences 

(ICEPS-23) 
 

 م 2023 آذار -مارس 8-9       

 اسطنبول –تركيا 

istanbul - Turkey 

 Schwlar worldwide (Schwlar) االردن - العلوم الرتبوية كلية – التقنية الطفيلة جامعة اجلهة املنظمة:

 اسطنبول -تركيا :مكان انعقاد املؤمتر

 م2023 آذار -مارس 9-8  تاريخ انعقاد املؤمتر:

 م2023شباط  -فرباير 10: الستقبال امللخصاتآخر موعد 

 : املتحدث الرئيس

 األكاديميني والباحثني وأساتذة اجلامعات من خمتلف دول العامل... /إىل

 ديباجة املؤمتر:

ساتوالدراساااات  العلومالعلوم  جماالتجماالت  يفيف  اهلائلاهلائل  التطورالتطور  إنإن               سيةوالنفساااية  الرتبويةالرتبوية  والدرا صب اصاااب   واالجتامعيةواالجتامعية  والنف شكليشاااكل  ا   أنأن  اجلميعاجلميع  عىلعىل  لزامالزاما  ي

جه جهيوا يات  يوا حد ياتالت حد تاج  التيالتي  والتغرياتوالتغريات  الت تاجحت ظافر  حت ظافرت قائمني  جهودجهود  ت قائمنيال مة  عىلعىل  ال مةاملنظو ية  املنظو يةالرتبو ية  الرتبو يةوالتعليم قديم  والتعليم قديملت ية  لت سرتاتيجيةاسااارتاتيج   ا

سةمدروسااة ستنب ُيسااتنب   مدرو سيةونفسااية  تربويةتربوية  رؤيةرؤية  منهامنها  ُي   الال  الوقتالوقت  ذاتذات  ويفويف  والتميزوالتميز  باإلبداعباإلبداع  وهتتموهتتم  واحلداثة،واحلداثة،  التقدمالتقدم  تواكبتواكب  واجتامعيةواجتامعية  ونف

 واالجتامعيةواالجتامعية  النفسيةالنفسية  واألزماتواألزمات  املشاكلاملشاكل  منمن  العديدالعديد  وحلوحل  حتليلحتليل  يفيف  وتساهموتساهم  ،،  الثقافيةالثقافية  باهلويةباهلوية  وااللتزاموااللتزام  األصالةاألصالة  عنعن  تغفلتغفل

سةومؤساااسااااة  التقنيةالتقنية  الطفيلةالطفيلة  جامعةجامعة  تنظمهتنظمه  الذيالذي  املؤمتراملؤمتر  هذاهذا  جاءجاءفقد فقد   ذلكذلك  عىلعىل  وبناءوبناء                 س   Schwlar worldwide (Schwlar)  ومؤ

سؤوليةاملساااؤولية  اطاراطار  يفيف  اخلالقاخلالق  الفكرالفكر  جلذبجلذب سرتاتيجيةاسااارتاتيجية  رؤىرؤى  لتحديدلتحديد  املجتمعية؛املجتمعية؛  امل رشافية،واساااترشاااافية،  ا ست   عمليةعملية  يفيف  فعالةفعالة  ومداخلومداخل  وا

صالحاإلصااالح يسوالنفيساا  الرتبويالرتبوي  والتجديدوالتجديد  اإل ستجداتمسااتجدات  ضوءضااوء  يفيف  واالجتامعيواالجتامعي  والنف صالعصاا  م صقلهاوصااقلها  املرجوةاملرجوة  احلداثةاحلداثة  لتحقيقلتحقيق  ؛؛  الع   بامبام  و

  الضاب الضاب   والضمريوالضمري  اخلالق،اخلالق،  املبدعاملبدع  والفكروالفكر  النافعالنافع  بالعلمبالعلم  مسّل مسّل   جيلجيل  بناءبناء  إىلإىل  يؤدييؤدي  بامبام  ؛؛  الثقافيةالثقافية  واهلويةواهلوية  األصالةاألصالة  معمع  يتناسبيتناسب

 ..  اإلنسايناإلنساين  للسلوكللسلوك

سيسااا سة ومؤساااساااة   ،،االردناالردن  --  الرتبويةالرتبوية  العلومالعلوم  كليةكلية  ––  التقنيةالتقنية  الطفيلةالطفيلة  جامعةجامعة  ي س ش ن املهتمة بالشااا ن   Schwlar worldwide (Schwlar)ومؤ املهتمة بال

شرتاك يف مؤمترها الدويل األكاديمي حول العامل بدعوتكم لالشااارتاك يف مؤمترها الدويل  سادسالسااااادساألكاديمي حول العامل بدعوتكم لال ضم جمموعة كبرية من الباحثني والذي سااايضااام جمموعة كبرية من الباحثني   ال سي والذي 

مل واألكاااديميني من خمتلف دول العااامل عرب تقااديم البحوث املنجزة ومشااااااريع البحوث وأوراق العماال  شاريع البحوث وأوراق الع قديم البحوث املنجزة وم عامل عرب ت كاديميني من خمتلف دول ال لدويل للمؤمتر الاادويل واأل للمؤمتر ا

سادسالساااادس سادس: للعلومالساااادس: للعلوم  الدويلالدويل  املؤمتراملؤمتر: : ال سيةوالنفساااية  الرتبويةالرتبوية  ال شباط مارس شاااباط   99--88      للفرتة منللفرتة من( ( ICEPS-23))    واالجتامعيةواالجتامعية  والنف مارس 

 تركيا.تركيا.  -- ..م م 20232023

  



 

 اهداف املؤمتر:

 للفرتة انطاليا /تركيا  – اكدنيز / كلية الرتبية جامعة مع بالتعاون واملنعقد اخلامس الدويل املؤمتر توصيات من انطالقا

 اىل: (ICEPS-23)مؤمتر  هيدف ،أنطاليا مدينة يف 2022م ترشين الثاين -نوفمرب 29-30

  واالجتامعية والنفسية الرتبوية املجاالت يف والبحوث الدراسات أحدث عىل الوقوف .1

 .واالجتامعية والنفسية الرتبوية املجاالت يف املعارصة والعاملية املحلية التجارب رصد .2

 .واالجتامعية والنفسية الرتبوية املجاالت يف املعلومات وتكنولوجيا التقنيات دور إبراز .3

 . اإلنسانية املجاالت يف تطوير إحداث عىل قادرة اصيلة أفكار انتاج .4

 .املستقبلية وتطلعاته التعليمي النظام تواجه التي القضايا مناقشة .5

 املتخصصني اخلرباء مع املتخصصة واملواضيع والبحثية العلمية املسامهات تبادل لغرض واحد مكان يف الجتامعا .6

  .واحدة مستديرة طاولة عرب االكاديمي املشهد يف

له من دور يف حل مشكالتنا املعارصة عرب توعية الشباب برضورة تدبر معانيه، زيادة العناية بالقرآن الكريم ملا  .7

 ونرش دور  حتفيظ القرآن الكريم.

وال سيام ما تعلق منها  واالهتامم بالوثائق واملخطوطات التارخيية تكثيف الدراسات التارخيية حول العامل العريب .8

 واعادة كتابة تاريخ افريقيا ب قالم افريقية. بتدوين ما تبقى من الرمحانيات  يف أيدي بحارة عامن،

 رضورة تطوير البنية الرقمية يف قطاع التعليم العايل بام يضمن جودة القطاع التعليمي وحتقيق احلوكمة التعليمية. .9

تشجيع التفكري االسرتاتيجي وانشاء وحدة لإلبداع واالبتكار وتقدير اخلط  االسرتاتيجية وخاصة يف قطاع  .10

 وتطوير مهارات املدراء يف ادارة املشاريع وفقا للمعايري الدولية.املصارف، 

الدعوة إىل إعادة صياغة الدساتري يف العامل العريب بام يضمن تطويرها وحيقق التوازن بني السلطتني الترشيعية  .11

 والتنفيذية، وال سيام ما خيص الدرسور العراقي.

عامل العريب بام يتوافق مع الرشيعة االسالمية، ال سيام ما حيقق الدعوة إىل توحيد قوانني االحوال الشخصية يف ال .12

 وحدة قانون االحوال الشخصية يف دولة فلسطني.

 تدعيم الرواب  البحثية ملواكبة آخر التطورات يف علم النفس وعلم اإلجتامع والرتمجة. .13

وص فئتي الشباب واملراهقني دعوة املؤسسات الرتبوية والدينية واالعالمية للنهوض بالوعي املجتمعي وباخلص .14

 للرتكيز عىل مدى خطورة وارضار املواد املخدرة.

االهتامم بمراجعة الرتمجات والتنقي  عىل مراحل متعددة للت كد من استخدام املفردات التطبيقية من خالل  .15

 الرتمجات الرقمية أو الفورية أو التفسري.

دية العربية باملباين الفكرية والفلسفية.ودعوة املهتمني اإلفادة من الدرس النقدي احلديث يف رب  اإلطر النق .16

ه هيكال مكتمال يلزم القياس عليه، بل لالفادة منه  بالدراسات النقدية إىل إعادة قراءة الرتاث النقدي ال ب عد 

 وتتميمه يف ضوء ما استجد من مباحث ونظريات نقدية معارصة، وال سيام نظرية التناص.

 الثقة لتعزيز عندهم، واالبداعية البحثية القيم تعزيز عرب العليا الدراسات طلبة من يةالشباب الطاقات ارشاك .17

 احلدود مجيع ازالة ان اجل من واحد كفريق اجلامعي العمل وتشجيع واالبتكار، املنافسة روح وتنمية  سبالنف

  .اجلغرافية

 واخلربات األفكار لتبادل العامل دول خمتلف من ركني للمشا الفرصة من  هو (ICEPS-23)الرئيس من اهلدف أن .18

 ست سي يف يساعد أن يتوقع احلدث هذا إن عن فضال   العامل، جامعات خمتلف من سيشاركون الذين زمالئهم مع

  .األفكار وتبادل التواصل إدامة أجل من ذلك مبارش، بشكل بمؤسستنا ترتب  للباحثني دولية رابطة



 

 حماور املؤمتر:

حسب ما يتوافق مع حماور املؤمتر حسب ما يتوافق مع حماور املؤمتر   هم البحثية وملخصاهتمهم البحثية وملخصاهتملتقديم أوراقلتقديم أوراقواالكاديميني من خمتلف دول العامل واالكاديميني من خمتلف دول العامل  ندعو الباحثنيندعو الباحثني

شارك فيه عددالذي يتوقع أن يشاااارك فيه عدد شاركني بدون أوكام ندعو املتابعني هلذه املواضااايع واملشااااركني بدون أو  ،،من الباحثني حول العاملمن الباحثني حول العامل  كبريكبري  الذي يتوقع أن ي ضيع وامل اق اق رركام ندعو املتابعني هلذه املوا

اهداف املؤمتر ستعالج جلسات املؤمتر العديد من املحاور، حيث تضم اهداف املؤمتر ستعالج جلسات املؤمتر العديد من املحاور، حيث تضم ، وانطالقًا من ، وانطالقًا من عمل اىل حضور فعاليات هذا املؤمترعمل اىل حضور فعاليات هذا املؤمتر

 التخصصات االتية:التخصصات االتية:

 علم النفس

 .النظريات واالجتاهات احلديثة يف علم النفس وتطبيقاهتا الرتبوية

النظريات واالجتاهات احلديثة يف علم االجتامع وتطبيقاهتا 

 .الرتبوية

 .يف العملية التعليميةدور اخلدمات اإلرشادية والنفسية احلديثة 

 .القياس والتقويم يف ضامن جودة التعليم

 الصحة النفسية والدافعية وامليول وآثارها يف التعليم والتعلم

 الرتبية اخلاصة:

 االساليب احلديثة يف تشخيص وقياس ذوي االحتياجات اخلاصة.

 إعداد معلم الرتبية اخلاصة يف ضوء االجتاهات احلديثة.

 يف تدريس ذوي االحتياجات اخلاصة.الطرق احلديثة 

 االجتاهات احلديثة حول دمج ذوي االحتياجات اخلاصة.

 املستجدات النظرية والتطبيقية يف الرتبية اخلاصة.

 الطفولة املبكرة:

 املستجدات البحثية والنظريات الرتبوية يف الطفولة املبكرة.

ر األساليب واملامرسات احلديثة التي تسهم يف تدريب وتطوي

 معلمي الطفولة املبكرة.

 الربامج اإلرشادية للطفولة املبكرة يف ظل املتغريات املعارصة.

 االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة للطفولة املبكرة.

 

 الرتبية البدنية وعلوم احلركة:

 املستجدات البحثية والنظريات يف الرتبية الرياضية

 االجتاهات احلديثة للرياضة املدرسية

 اسرتاتيجيات التدريس احلديثة يف الرتبية البدنية

 برامج التدريب الريايض احلديثة

 االجتاهات احلديثة يف تطوير األداء الريايض

 متكني املرأة يف املجال الريايض.

 القيادة الرتبوية وأصول الرتبية:

الدور القيادي يف مواجهة التحديات والتعامل مع التغريات 

 املؤسسات الرتبوية.احلديثة يف 

معايري اختيار القادة الرتبويني يف ضوء االجتاهات اإلدارية 

 احلديثة.

 االجتاهات اإلدارية احلديثة يف تطوير السياسة التعليمية.

 اسرتاتيجيات حديثة يف إدارة التعليم وتقويمه.

 اهلوية اإلسالمية ومتطلباهتا الرتبوية يف ضوء االجتاهات احلديثة.

 احلديثة يف إعداد املعلم وتنميته مهنيا . االجتاهات

التحديات الفكرية والثقافية املعارصة التي تواجه املؤسسات 

 الرتبوية.

 

 املناهج وطرق التدريس:

 االجتاهات املعارصة يف تطوير وبناء املناهج.

 طرق وأساليب التدريس احلديثة.

 حتليل وتقويم املناهج الدراسية.

 التدريس وآفاقها املستقبلية.واقع املناهج وطرق 

 املستجدات النظرية والتطبيقية يف املناهج وطرق التدريس.

 تقنيات التعليم:

 االسرتاتيجيات احلديثة يف التعليم التقني.

 اجتاهات حديثة يف إعداد وتصميم الوسائل والتقنيات التعليمية.

 الثورة التقنية وا فاقها التعليمية.

 حلديثة.التطبيقات التكنولوجية ا

 التعليم عن بعد.

 مصادر التعلم وأوعية املعلومات.

 

  



 

 حماور املؤمتر:حماور املؤمتر:

 دراسات الرتمجة وفنوهنا اللغة االنجليزية  اللغة العربية واللسانيات

 علم النفس الرتبوي تعليم العربية واللغات األخرى لغري الناطقني هبا علم االجتامع

 الرتبية والتعليم اإلعالم واالتصالتكنولوجيات علوم  األدبيات والنقد

 الصحافة واالعالم املرئي االديان مقارنةو الدراسات يف العلوم االسالمية التاريخ وعلم االثار

 االدارة العامة ومهارات القيادة العلوم املالية واملصفية االقتصاد واملحاسبة

 اجلاودة والتنمية املستدامة علم التحقيق ودراسة املخطوطات العلوم السياسية والقانونية

 التكنولوجيا وتوظيفها يف العلوم االجتامعية الدراسات الرقمية املعارصة لذوي االحتياجات اخلاصة ادارة املعلومات والنظم االلكرتونية

 دراسات يف مناهج الرتبية والتعليم السينام واملسح والتلفزيون الفنون التطبيقية والتصميم

 احلديثة يف التعليم االلكرتويناالجتاهات 
 الصحة العامة واساليب الوقاية من االمراض املعدية

الذكاء االصطناعي يف وتطبيقاته يف العلوم الرتبوية 

 والتعليمية

 اجلغرافية ونظم املعلومات فنون التدريب احلديثة والتنمية البرشية واالستثامر وريادة االعامل

 وتشجيعتنمية االبتكار واالبداع 

 املواهب
 الفلسفة والثقافة الفكرية ادارة املكتبات واملعلومات الرقمية

 

 :مواعيد هامة

 م2023 شباط -فرباير 10 خر موعد لتقديم امللخصاتآ

 م2023 شباط -فرباير 25 (Power pointاملؤمتر ) ملخصات عروضخر موعد لتقديم آ

 م2023 آذار -مارس  9 -8 رنعقاد املؤمتإتاريخ 

 م2023 آذار -مارس  ZOOM 9انعقاد جلسات )االون الين( عرب 

 م2023 نيسان -آبريل 31  خر موعد لتقديم البحوث كاملةآ

 
 من تاريخ استالم امللخص. واحد خالل فرتة اسبوعامللخص املرسل اىل جلنة املؤمتر العلمية يتم اعالم الباحث بنتيجة س

 

  



 

 :املشاركة باملؤمتر  رسوم

  .$250رسوم املشاركة ببحث يف املؤمتر فق   -

 $ عن كل بحث أو ورقة بحثية ثانية والتي تقدم من الباحث نفسه.100 تضاف -

 $ من خمتلف دول العامل.200 رسوم املشاركة حلضور املؤمتر فق  دون املشاركة ببحث -

 $.200 رسوم املشاركة عن بعد عرب الزوم حصا   -

 $200رسوم الباحث الثاين يف حال احلضور للبحث املشرتك  -

 مجيع الرسوم اعاله ال تشمل االقامة يف الفندق. -

 
ترسل الرسوم بعد قبول ملخص البحث، وسيتم ارسال معلومات حتويل رسوم املؤمتر عرب االيميل، بعد ذلك  مالحظة:

ر التحويل اىل ايميل املؤمتر او عرب رقم الواتس اب يتم ارسال خطاب قبول البحث اىل الباحث، مع رضورة ارسال اشعا

 اخلاص باملؤمتر، ويتم تزويد الباحث بوصل قبض.

 

 رسوم االشرتاك حضوريا تتضمن االيت:

 املرطبات والشاي والقهوة بني جلسات املؤمتر.(  Coffee break)(، مع الغذاءتقديم وجبات ) .1

 إضافة اىل شهادات املشاركة واحلضور يف املؤمتر. منهاج املؤمترحقيبة املؤمتر تتضمن  .2

املشرتك فيها شهادة ويكون االشرتاك فيها اختياريا، يمن  عىل هامش املؤمتر أو ورشة عمل  جلسة حواريةاقامة  .3

 .دوليةمشاركة

 النرش يف املجالت املحكمة التي تكون راعية للمؤمتر. .4

لنرش البحوث املشاركة، وسيكون النرش فيها اختياريا، وستكون رسوم النرش فيها منفصلة عن رسوم  (Scopus)توفري جملة  .5

 املشاركة يف املؤمتر.

 كاملة  للذين البحوث فيها رش( تنISBN: 978-9922-9838-3-7) حيمل رقام  دوليا   (كتاب وقائع املؤمتر)صدر عن املؤمتر ي .6

 النرش فيها. ونيرغب

 . وال االقامة يف الفندق تضم تذاكر السفر وال رسوم احلصول عىل الفيزارسوم املؤمتر ال  .7

 

 رسوم االشرتاك عرب الزوم تتضمن االيت:

( املخصص من قبل PowerPointحصا ، وحسب قالب العرض ) ZOOMرضورة القاء البحث عرب الربنامج االلكرتوين  .1

 .تقبل التسجيالت املصورة سابقاوال  رضورة االلقاء صورة وصوت للباحث ادارة املؤمتر، مع

 شهادة مشاركة يف املؤمتر. ZOOMيمن  املشرتك يف القاء بحثه عرب  .2

 عن املنهاج احلضوري.ا منفصال  جللسات احلضورية ويكون هلا منهاجتكون جلسات املؤمتر عرب الزوم منفصلة عن ا .3

 

  



 

 

 :يف كتاب الوقائع ضواب  املشاركة والنرش

 حماور املؤمتر.يكون البحث ضمن أحد  -1

 جيب اال يكون البحث قد سبق نرشه يف املجالت العلمية أو قدم يف مؤمترات سابقة. -2

 ارسال ملخص البحث بام يتوافق مع قالب امللخص للمؤمتر. -3

 ارفاق نسخة من السرية الذاتية املختصة مع صورة شخصية حديثة ذات دقة عالية. -4

 ر ملتزما  باملنهجية العلمية واالكاديمية.جيب ان يكون البحث املقدم للمشاركة باملؤمت -5

يرسل البحث كامال  بعد انعقاد املؤمتر لغرض نرشه يف املجلة العلمية املحكمة بعد ان خيضع للتحكيم من قبل اللجنة  -6

 العلمية للمجلة وليس الدارة املؤمتر عالقة برد البحث يف حالة رفضه.

 بضمنها املالحق وقائمة املصادر واملراجع. A4اس صفحة بمق 25جيب اال تزيد عدد صفحات البحث عن  -7

 .يف املتن لألبحاث العربية 14وبحجم خ   (Simplified Arabic( ويكون نوع اخل  )Wordيكتب البحث بربنامج ) -8

يف اهلامش لألبحاث املكتوبة يف اللغة االنجليزية وأبعاد الصفحة  10يف املتن و 12وبحجم  Time New Romanوبخ  

 0.7وتباعد بني االسطر متعدد  .سم 3عدا اجلهة اليمنى  سم2.5

 (.APAتكون اهلوامش مدونة حسب نظام )  -9

 %.20وجيب ان اقل نسبة لالستالل هي  (turnitin)ختضع مجيع البحوث املرسلة اىل نظام االستالل االلكرتوين  -10

لرشوط وقواعد نرش املجلة والتي  حتضع البحوث التي يرغب الباحثون يف نرشها باحدى املجالت الراعية للمؤمتر -11

 تنرش بشكل منفصل.

 لغات املؤمتر: 

 تقبل البحوث باللغات االتية:، اللغة العربية، اللغة االنجليزية.

 استقبال امللخصات:

ترسل مجيع ملخصات األبحاث عرب موقع مؤسسة سكوالر وفق الفورم املخصص للملخصات ويكون الدخول لتعبئته من 

 أدناه:خالل الراب  

www.schwlar.com 
 

  

http://www.schwlar.com/


 

 

 التواصل مع ادارة املؤمتر:

 دارة اللجنة التحضريية للمؤمتر عرب وسائل التواصل االتية:سيكون التواصل مع فريق إ

 املوقع االلكرتوين:ارسال امللخصات عىل 

 االلكرتوينستفسار يرجى مراسلتنا عرب الربيدلال

www.schwlar.com 
 

ICEPS-23@schwlar.com   

جلميع  للتواصل مع إدارة املؤمتر عرب الواتس اب

 الدول

+9647708858195     (Arabic( 

+964771 3547132    (English) 
+905528016109       (Turkey) 
+972594962253       (Palestaine) 

+213670273433       (Algeria) 

+201288283572       (Egypt) 

+971563326201       (Lebanon + UAE ) 

+601116278599       (Malysia) 

+9647708858195     (Iraq( 

+998 907094477      (Uzbekistan) 

+2347035002859     (Nigeria) 

+48 664 418 842      (Poland) 

+919101511909       (India) 
+96894873666         (Oman) 

+62 819-9900-6924 (Indonesia) 

+00962791522838    (Jordan) 
+963 933 594 849    (Syria) 
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