
EL RUHA 7TH INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 

www.elruha.org 

 الروحا
 المؤتمر الدولً السابع

لعلوم االجتماعٌةل  
 2020أغسطس  5_3

 لٌبٌا. طرابلس

 توارٌخ مهمة
 الموعد االخٌر لتسلٌم الملخص

 2020ٌولٌو 20
 التسجٌل ووكٌل الدفع

 2020ٌولٌو 22_17
 إعالن البرنامج

2020ٌولٌو  23  
 مواعٌد المؤتمر

2020أغسطس  5_3  
 اصدارات االجراءات

2020أغسطس  20  
 الموعد النهائً لتمدٌم ورلة كاملة

 (تمدٌم األوراق الكاملة لٌس إلزامٌا)
2020أغسطس  15  

 لتسلٌم البحوثنداء 
 
 

التعلم اإللكترونً، المحاسبة، الخدمات  ،االداب ،التارٌخاألوراق البحثٌة المتعلمة بجمٌع مجاالت العلوم االجتماعٌة، التعلٌم،
المصرفٌة، المالٌة  االلتصاد، اإلدارة، لانون األعمال، أخاللٌات األعمال، التعلٌم التجاري، األعمال اإللكترونٌة، علم النفس، علم 

والعمل االجتماعً وما إلى  االجتماع، العلوم السٌاسٌة، علوم الكمبٌوتر، األنثروبولوجٌا والفلسفة والصحافة واالتصال الجماهٌري
. العالم ن من مختلف بلدانباحثوالمؤتمر الدولً المذكور أعاله والذي ٌتولع أن ٌحضره الللمشاركة ب ةمدعومن البحوث ذلن 

 .المشاركة فً هذا المؤتمربحثٌة أوراق م ٌتمدموا بلألشخاص الذٌن لاٌضا ٌمكن 
 
 
 

تحمٌل لم بالنشر،  وامكانٌةلمراجعة لوإرسال ممالتن  ٌنال بإمكانن االنضمام إلإذا كنت غٌر لادر على حضور المؤتمر، فال ٌزا
 .المجلةنشره بعبر اإلنترنت، وتمتع ب نعرض

 بالمؤتمرر التسجٌل أسعا
 المشاركة بدون إلامة

 دوالر أمرٌكً 100: رسوم المشاركة
 لمعرفة شروط الخصم، ٌرجى لراءة التعلٌمات أدناه

 3إذا كان لدٌن . ، ٌجب أن تكون أسماء جمٌع المؤلفٌن متطابمةكحد الصىواحدة صالحة لما ٌصل إلى ورلتٌن التسجٌل الرسوم 
 رسوم إضافٌةأوراق ممبولة، فتأكد من دفع 

 .دوالر أمرٌكً 35
 

  
 

 البرٌد االلكترونً  ح، سٌكون علٌن إرسال إٌصال الدفع عبرانجب المٌام بعملٌة التسجٌلبعد 
 

 المشاركة مع اإللامة
 

 عبر اإللامة، فسوف نمدمها بخصوص إذا كان المشاركون بحاجة إلى إرشادات
 elruhakongresi@gmail.comالبرٌد اإللكترونً 
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 2020ٌولٌو   25الى غاٌة 
 

 لتسجٌلا فترةخالل  يحساب البننالسٌتم إضافة 
 :تشمل رسوم التسجٌل

 ولع المؤتمرم علىالخاصة بن البحثٌة مراجعة ونشر الورلة -
 كتٌب ملخصات المؤتمر  -

 جمٌع الجلسات االنضمام الىلبول   -
 استراحات المهوة أثناء المؤتمر -

 ور المستمعٌنالتمدٌم أو حضات شهاد-

 تمٌٌم االلتراحات
 :والملصمات الفردٌة من لبل فرٌك من المراجعٌن وفمًا لكل معٌار من المعاٌٌر التالٌة بحوثٌتم تمٌٌم ممترحات ال

 
 

 ومحتوٌاتهوصف واضح للعرض : العنوان
اإلٌجاز والتماسن والوضوح وتركٌز العرض 

 
 

 
تصمٌم البحث إذا كانت دراسة تجرٌبٌة، بما فً ذلن األسئلة المحددة بوضوح، ومصادر البٌانات، وإجراءات جمع : المنهجٌة

 نهج التحلٌلً والنتائجمالبٌانات، وال
 المشكلة ومالءمتها وأهمٌتها/ المضٌة / مالءمة الموضوع 

 أو التطبٌك العملً فً المجال/ النظري و  التوجه
 صالةاأل

 العوامل المؤثرة فً االختٌار
 
 
 

لذلن، من العوامل . تسعى لجنة المؤتمر إلى جمع أفراد من جمٌع أنحاء العالم لفحص موضوع المؤتمر من وجهات نظر مختلفة
 :تحمٌك هذا التوازن فً تسعى اللجنة العلمٌة للمؤتمر إلى. المهمة فً االختٌار توازن البرنامج

 نطاق وأهمٌة المواضٌع
 مستوى الخبرة

 تغطٌة االهتمامات
 صلة االلتراح باحتٌاجات موضوع المؤتمر

 الملصك، نمل أهمٌة الورلة وأهمٌتها فً المجال/ وصف واضح ومختصر لعرض الورلة 
 (حٌثما ٌنطبك ذلن)أو الممارسة / دلٌل على مستوى عال من البحث و 

 .نوصً بمراءة المعاٌٌر المذكورة أعاله بعناٌة والرجوع إلٌها أثناء لٌامن بصٌاغة التراحن
 
 

 
 عوامل عدم أهلٌة االلتراح

 المصالح التجارٌة ٌعززالعرض ان كان 
 (انظر الرابط ذي الصلة)لمشاركة لدعوة ال هذهلم ٌكتمل االلتراح وفمًا للمبادئ التوجٌهٌة الموضحة فً  ان

 الموعد النهائً المناسب خاللٌتم استالم االلتراح فً مولع المؤتمر  لمان 
 


