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تاح.-قم م*دقتل ةوعد  
 ةDساDسلا و ةAرادالا مولعلل عباسلا 89لاعلا رمتؤملا
)ADPOL 2019( 

  2019  لوألا ن+*() 20 - 18
   ارال كراA دنارج قدنف  تارمتؤملا زكرم
 اHكرت ، اHلاطنأ - ارال 

www.adpol.org 
STالمز 

 ءازعالا 9
 2019 ،نارÂح 30  :ةدرجملا تام*دقتلل قاقحتسالا خــــAرات

• Sكنكم V)* كلاقم XY
Z ق نم  ةسرهفم ةلجمbل Scopus  وأ Aلمع دعHجس) موسر عفدو ةعجارم ةHفاضإ لHملل .ةm+نم د 

   …تامولعملا
• Sكنكم V)* كلاقم XY

Z ةطساوب ةسرهفم ةلجم Scopus ش  وأhمولعلا ةك )ESCI( Aلمع دعHجس) موسر عفدو ةعجارملا ةHل 
 …تامولعملا نم د+mملل .ةHفاضإ

st ةراتخملا قاروألا nop متmس •
st ةسرهفم   :"ىرخأ تالجم" وأ "معدلا" 9

 مولعلا ةكhش ترفAرال}  تالDلحت  9
) SSCI   وأ   ESCI (   وأ   SCOPUS .   

XY تاءارجإs ةلماrلا ةHقbتملا  قاروألا *(qتس •
Z   XY

Z   "إلا لوح ةد*دج ا*اضقو تا~اجتاnناسDمولعلاو تا 
XY ةسرهفم(   "ةDعامتجالا

Z   شbمولعلا ةك ،   prosoc.eu ( أ تمدقوSل اض   SCOPUS   تقالا سرهف   وhعئاقو سا 
XY اهنيمضتل مHيقتلل   )ISI  مولعلا ةكhش(  CPCI    ترفAرال} تالDلحت رمتؤملا

Z مل   ةمئاقلاm+ري ،تامولعملا نم د�� 
 …انه طغضلا

XY ةHك��لا ةغللاA لماrلا صنلا *(V مت�س •
Z " لودلا ةلجملاDةد*دجلا تا~اجتالل ة st

-IJ( ةDعامتجالا مولعلا 9
SS( " ) ss.eu-www.ij ( Aلمع دعHكحتلا ةHم. 

st اDلود رهتش� نيذلا ن�tA-متملا ��tيس�ئرلا ��tثدحتملا ،كلذ �إ ةفاضإلا� •
st ضورعلا م*دقت نوكDس لاجم 9

9 
 .اًما.-حا ¤-£ألا تالجملا يررحم عم كلامعأ ةشقانمل ةصرف اًض*أ ك*دل نوكDس .رمتؤملا

t¦ا.-فالا ضرعلا صرف •
9 

 قصلمو ةقرو لضفأ  ةأفا§م •
  ةHضا��فالا مSدقتلا ضرعلا  وأ قصلملا وأ  �ا+�فش ضرع ةداهش •
 ةكراشملا ةداهش •
 لمعلا شرو عيمجل لخدم •
 رمتؤملا ةbيقح •
 دعA نع  تن��نإلا ��ع تاصخلملا باتك •
 ع�بطملا جمان��لا باتك •
 . وروي 40  ةمHقA أدbت )تا و*(ملا عيمجو ءاشعلا ، ءادغلا ، ح�تفملا راطفإلا هHفوب ، قدنفلا ةفرغ( عيمجلل ةلماش ةماقإلا  •
 ) 2019لوألا ن�opA 18 ( ءاشع لفح •
 9̄لسال تن.-نإ ةمدخ •
st ةDناجم ةلوج •

 )2019 لوألا ن�opA 19 ( ةDخAراتلا ن£امألا 9
   . www.adpol.org :رمتؤملل Z¢سرلا عقوملا ةرا+ز ��ري ، تامولعملا نم د+mمل

XY  م¥ئاقل لمأن
Z لاطنأDكرت ،اDا 

 تاصخلملا مSدقت ةHلمع ¦ع لوصحلل انه طغضا
  ت²فا§ملا

 .عقوملا ¦ع تامولعملا نم د+mم ¦ع روثعلا نكمS .ەاندأ ت§فا¥ملا ءاطعإ مت�س
 ةثالثو ةHناثو ªوألا  زئاوجلل صخلم لضفأ  ةأفا¥م .1
 ةثلاثلاو ةHناثلاو ªوألا زئاوجلل قصلم لضفأ ةأفا¥م  .2
 لقألا ¦ع تارم سمخ  ADPOL تارمتؤم نوY±حS نيذلا Ȳ®كراشملل ءالولا ةزئاج .3
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 مولعلا ةكبش يف  اھتسرھف متی يتلا ةلجملا يف لماكلا PSYSOC صن رشن متی

 
 
 ةق�اس تارمتؤم

  2018،  اDكرت ، سسفأ ةنيدم •
 2017،اDناhسإ، ةنولشرب ةنيدم •
 2016، سnوت، تامامحلا ةنيدم •
 2015، اDلاط*إ ،امور ةنيدم •
 2014، اDناhسإ، ةنولشرب ةنيدم •
 2013،ا§Dجل�، لسكورب ةنيدم •
 2012، اDكرت، اDلاطنأ ةنيدم •

 رمتؤملا تارمتؤم
ADPOL - 2019  ب عمجلا وه فدهلا®̄Y سلاHيسا®̄Y تا��سالاوHيج®̄Y يدملاوº+لاو ، ل+�متلاو كونبلا ءاملعو نrلHلامعألا لاجرو ، تا ، 

 نكمS ثHح ، اHًلود ىدتنم حبصت نأ ةمهم عم ةHساHسلاو ة+رادإلا مولعلا تالاجم عيمج نم بالطلاو  ، Ȳ®ثحاbلاو ، Ȳ®لماعلاو
ÀYدملا عمتجملا تامظنمل

Z ألاو اهيلثمموÁداSيم®̄Y لاوbثحا®̄Y - تو ءاقتلالا - ملاعلا ءاحنأ عيمج نمbةشقانمو اهتكراشمل را¥فألا لدا 
XY ةHساHسلاو ة+رادإلا مولعلا لوح ةHلمعلاو ة+ºظنلا ةفرعملا

Z ملعلا ةئ�بلاHة. 
  
 عم  ةكراشملا�
 ةنولشرب ةعماج •
 ا+روت+ºب ةعماج •
 رانملا سونط ةعماج •
 ÀYدألا ق*(لا ةعماج •
 اqH+̄�ك ةعماج •
�Àاملأ  ةعماج •

Z ة+رادإلا 
 ةHعامتجالاو ةHناسVإلا مولعلل ةHملاعلا ةلجملا •
 Z¢لاعلا S¢ZداÁألا مHلعتلا ثاحAأ زكرم •
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 صخلملا م*دقت
• Sنأ نكم Sةدحاو ةحفص تاصخلملا نوك Aةمل} 500-300 (  لوط(.   
 . تاHصوتلاو تاجاتنÈسالاو ،  جئاتنلا ¦ع م¥حلاو جئاتنلاو ، قرطلاو ، ةساردلا نم ضرغلاو ، ةل¥شملا ناHب   صخلملا لمشÇو •
XY اهجاردإ نكمS هنإف ، ةلمتكم ةقرولا نكت مل اذإ •

Z كتسارد ح��قم.  
• Sفلؤملا ءامسأ تاصخلملا نمضتت نأ  بج®̄Y و مهتاءامتناو مهباقلأوËب ن+وانعو مهتارادº+لإلا مهدÌو��ÀY

Z مهفتاوه ماقرأو . 
• Sدقت نكمSلالخ نم تاصخلملا م   www.adpol.org اهقافرإ وأ  Aــــــ  adpol.secretariat@gmail.com 

  
 تاصخلملا م*دقت ةDلمع ½ع لوصحلل ان~ طغضلا ¹ºري
  
 ةلما} ةقرو م*دقت
 page_id=58؟×center.org/adpol-http://www.awer لماrلا قرولا  جذومنب صاخلا طAارلا قوف رقنلا ءاجرلا
  
 رمتؤملا ةغل
 .ة�tA-لجنإلا 9¾ رمتؤملا تاغل •
st بغرت تنك اذإ .ة�tA-لجنإلا ةغللا� ةلماÀلا قاروألاو تاصخلملا نوكت نأ بج* •

 .ةÂÃDعلا ةغللا� ةقرو م*دقت 9
st ةكراشملا 

 رمتؤملا 9
• Sةكراشملا كنكم XY

Z دقت وأ ةقرولا لالخ نم رمتؤملاSلمع ةشروو ةحول وأ ،)��سوب(قصلم م. 
ÜYا��فالا S¢Zدقتلا ضرعلا نولضف+و  اSًدسج ةكراشملا مهنكمS ال نيذلا نوكراشملا •

Z . Sكراشملا ءالؤه ¦ع بج®̄Y محتHل 
Skype لا ةزهجأ ¦عrمل .مهب ةصاخلا رتويبمm+تامولعملا نم د:   -http://www.awer

center.org/adpol×؟page_id=25 

 ةمهم خــــAراوت
 * 2019 نارÂح 30      تاصخلملا م*دقت •
 ** 2019 لولSأ 1 قرولل لماrلا مSدقتلا •
  2019لولSأ 30 ركbملا لHجسÈلا •
 2019 زومت 30  قدنفلل ركbملا زجحلا •
  2019 لوالا ن+*() 20-18   رمتؤملا خــــ+رات •
  2019 لوألا نوناq)* 20 sلل ا̄�ماrلا ة+mهاج •

 * Aدقتلا خــــ+رات دعSإ مت�س ، مAلؤم غالãY
Z موي لالخ تاصخلملا®̄Y. 

Ætلؤم غال�إ متmس ، م*دقتلا خــــAرات دع� **
st قرولا 9

 .ما*أ 4 9
  

 لDجسÇلا تامولعم

 ركhملا لDجسÇلا  
 2019 لول*أ  È. 30ح

 رخأتملا لDجسÇلا
 2019 ، لول*أ 30  دع�

 لDجسÇلا بتكم
  

 € 230 € 200 € 180 كراشملا

 € 200 € 180 € 150  ةDضا.-فالا

 € 200 € 180 € 150 * بلاطلا

 € 120 € 110 € 100 روهمجلا

 € 75 € 60 € 50 قفارملا صخشلا
 

 .بلاطلا ةËA~  نم ققحتلا بولطم *
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 :مهم
• Sلا لقألا ¦ع دحاو  فلؤم ¦ع بجÈجسHل XY

Z عوبسأ نوضغ®̄Y Aب راعشإلا دعéهجارد XY
Z جمان��لا. 

Y XȲ®فلؤملا ءالؤه ءامسأ ةAاتك متو نيددعتم Ȳ®فلؤم ¦ع يوتحت ةقرولا تناs اذإ  •
Z أë�ì تقرو نم®̄Y ، فلؤملا ءالؤه نإف®̄Y اوماق 

íداعلا ةعفدلا دادسSة. 
ÀYاثلا •

Z ملاوm+ل وروي 80 قاروألا نم دrاهنم ل. 
XY لHجسÈلا مت+و ، ةسسؤملا سفن نم )بالطلا ءانثÈساë�ì )Aأ وأ Ȳ®كراشم 6 ـل ٪15 ةbسqب îZامج مصخ رفوتي •

Z تقولا سفن. 
 .كتعفد در مت�سف ، Ȳ®عجارملا لbق نم ةقرولا لوبق متي مل اذإ  •
 فّرعم )ID(  مقر ةAاتك اًضSأ qðت الو   adpol.secretariat@gmail.com    عفدلا لاصSإ  مHلس) ��ري ، عفدلا ءارجإ دنع   •

 .ةقرولا
• Sنأ بج Sلاقملا نوك s3500  نم ًالما sلو لقألا ¦ع ةملóأ سë�ì 6000 نم sةمل. 
 ءاهتنا خــــ+رات نم ع�بسأ دعA د��سملا غلbملا ¦ع لصحتسو ، رمتؤملا ءدA خــــ+رات نم اًموي 20 لbق الإ لاومألا داد��سا نكمS ال   •

 .رمتؤملا
Ìstملا عفدلا

9 
 باسحلا ل+�حت" تامولعم ¦ع لوصحلل انه رقنلا ءاجرلا   ، كنبلا ق+ºط نع لHجسÈلا ةعفد دSدس) لضفت تنك اذإ •

XY±ملا
Z" . http://www.globalcenter.info/akbank.pdf 

ÀYو��Ìلإلا د+��لا ناونع ªإ هلاسرإ مث نمو هعم لماعتت يذلا كنبلا نم هل+�YYت وأ دنÈسملاA  ظافتحالا ��ري ، عفدلا ءارجإ دنع •
Z 

 . ةقرولا فرعم )ID( مقر بتكت نأ سqت ال اضSأو adpol.secretariat@gmail.com   ، رمتؤملل
  

 نامتئالا ةقاطhب عفد
 نامتئالا ةقاط� عفد   انه طغضلا ءاجرلا   ، نامتئالا ةقاطA مادختساA لHجسÈلا ةعفد دSدس) لضفت تنك اذإ •

  
 ةماقإلا
  ***** ارال كرا� دنارغ قدنف 

 فلA ات �س راساóðZ ، Sلاهام ëðZارمHك
  07119 ، 339 : مقر
 اHكرت ، اHلاطنأ × وسëأ
 )اHلاطنأ راطم نم قئاقد 10(

 ركhملا لDجسÇلا  ةفرغلا
 2019 زومتÈ.   30ح

Stاثلا لDجسÇلا
9 st

 ركhم تقو 9
 2019 زومت 30 دع�

 لDجسÇلا بتكم

 € 70 € 65 € 60 درفم
 € 48 € 45 € 40 * جودزم
 € 48 € 45 € 40 * ةDثالث

 . دحاولا صخشلل ةHثالثو ةجودزم  فرغلا راعسأ *
 )اDًل} ةلماش(  تامدخلا

  ةماقإلا لماش •
XY  لاجم هل دجوي ال  نم ، نوكراشملا •

Z   موي عفد مهيلع بج*   ، ارال كرا� دنارج قدنفDفاضإ وروي 20  اDسل اقفو  ةDقدنفلا ةسا. 
 ٪50 ةنس 12-7 ، اناجم تاونس 6 -0 :لوألا لفطلا •
ÀYاثلا لفطلا •

Z: 0-2 50 مصخ ةنس 12-3 ، اناجم تاونس ٪. 
XY اوناs اذإ ة+راس لافطألا تاموصخ نوكت •

Z مهيدلاو عم ةفرغلا سفن. 
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XY امA ةHفاصلا انراعسأ ùZ ةروكذملا راعسألا •
Z كلذ úY+bقلا ةHةفاضملا ةم. 

 )ياف ياو( تن��نإلا ةمدخ •
  وكسید راب ، ةكرب راب ،ونایبلا يبوللا راب •
 ةفHفخ ةbجو ةكرب ،تا+�لحو هHفاs نا �ش ، رخأتم راطفإ هHفوب ، ءادغلل ح�تفم هHفوب •
Àûاسم هHفوب •

Z ، فوبHن هbاÀ�
Z ، قم ، كعكو ةوهقbتال Aفوب ، رهظلا دعHمح هHة 

 ةHلوحÌلا ̄�غ تا و*(ملا ، ةHلوحÌلا تا و*(ملا عيمج ، شÈ+ودناس ةمدخ ، ةفHفخلا تاbجولاو لHللا فصتنم ءاسح •
 ةوهقلا – ياشلا ،ةنخاسلا تا و*(ملا •

 
 
 
 

  
 ةDفÌملا عفدلا
 باسحلا ل+�حت" تامولعم ¦ع لوصحلل انه رقنلا ءاجرلا   ، كنبلا ق+ºط نع لHجسÈلا ةعفد دSدس) لضفت تنك اذإ •

XY±ملا
Z" . http://www.globalcenter.info/akbank.pdf 

ÀYو��Ìلإلا د+��لا ناونع ªإ هلاسرإ مث نم و هعم لماعتت يذلا كنبلا نم هل+�YYت وأ دنÈسملاA  ظافتحالا ��ري ، عفدلا ءارجإ دنع •
Z 

 .قرولا فرعم )ID( مقر بتكت نأ سqت ال اضSأو adpol.secretariat@gmail.com   ،رمتؤملل
  

 نامتئالا ةقاط�  ةطساوب عفد 
 نامتئالا ةقاط� عفد   انه طغضا كلضف نم   ، نامتئالا ةقاطA مادختساA لHجسÈلا ةعفد دSدس) لضفت تنك اذإ •

  
 ةلوج ةDخAراتلا ن£امألا 
  ةHناجم قوس) ةلوجو ةمSدقلا اHلاطنأ ةعلق ، سودنþسأ ، ج̄�ب
  
  
st ةفرغ  زجحل ان~ طغضلا ¹ºري

  قدنف 9

center.org-www.awer 
  
  لصاوتلل
  www.adpol.org :تن��نإلا ةكbش ¦ع
ÀYو��Ìلإلا د+��لا

Z:   adpol.secretariat@gmail.com 
 +  Whatsapp: 90542856055 لا
  

 
 

  

  
 

 


