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ي العلوم االجتماعية  الثالثاإلعالن عن المؤتمر 
ن
ن ف ن السوريي   للباحثي 

 2023 ابريل / نيسان 29-30

 

بإنتاج   رئيس  بشكل  عنى 
ُ
ت ثقافية  بحثية  المعارصة، كمؤسسة  للدراسات  حرمون  مركز  رسالة  من  ا 

ً
انطالق

عموًما،   العربية  بالمنطقة  المتعلقة  والبحوث  بالتنمية الدراسات  وتهتّم  خصوًصا،  السوري  وبالواقع 

ية السورية   ، وباستنهاض الطاقات البشر ي
االجتماعية والثقافية، وبالتطوير اإلعالمي وتعزيز أداء المجتمع المدنى

ام حقوق اإلنسان ، وتعميم قيم الحوار واحتر  ؛ وتمكينها، وبنشر الوعي الديمقراطي

ي  ومن رسالة الجمعية السورية للعلوم االجتم
ي   ةتؤكد أهمياعية النر

النهوض بالعلوم االجتماعية، واإلسهام فى

ي مجاالت العلوم االجتماعية المختلفة،  
ي سورية، وتدعيم البحث وإنتاج المعرفة فى

تطوير المعرفة العلمية فى

ي إطار العلوم االجتماعية  
ي إنتاج األبحاث فى

، واإلسهام فى ى والبحث العلمي واألكاديمي من خالل دعم الباحثي 

ها، وترسيخ مباد ي تواجه سورية وبلدان المنطقة  ونشر
ية النر ئ السجال الفكري الحّر حول التحديات المصت 

ي رسم السياسات  
ي سورية والمنطقة وفى

ي الحياة العامة فى
العربية، وتعزيز دور العلوم االجتماعية المختلفة فى

 ؛ العامة

ي يصدرها ال
اك مع مجلة قلمون، المجلة السورية للعلوم اإلنسانية النر ي تعنى  وباالشتر

مركز والجمعية، والنر

ا إىل أخالقيات البحث العلمي وقواعد النشر 
ً
بنشر األبحاث والدراسات الفكرية واالجتماعية والسياسية استناد

 ؛المعتمدة عالمًيا 

ى األوىل والثانية للمؤتمر،   ي الدورتي 
،    2022،  2021وبناء عىل النجاح الملحوظ الذي تحقق فى عىل التواىلي

ي أثارتها، أو من حيث تنظيم  من حيث مضمسواء  
ون األوراق البحثية المقدمة وتنوعها والنقاشات الحرة النر

األول  المؤتمر  يكون  بأن  اًما  ى والتر  ، االجتماعي التواصل  مواقع  ومتابعته عىل  ه  ونشر وإدارة جلساته   المؤتمر 

ي 
ي سلسلة مؤتمرات سنوية؛  والثانى

 فى

المؤتمر   عقد  تقرر  السوري  الثالثفقد  ن  االجتماعية  للباحثي  العلوم  ي 
ن
ف ن  واألحدي  السبت   30-29يومي 

 . 2023نيسان/ ابريل 

 

ي مختلف أنحاء العالم،  
ى فى ى المشتتي  ى السوريي  ي إتاحة الفرصة للباحثي 

وتكمن أهمية عقد هذا المؤتمر سنوًيا فى

ي يعانيها المجتمع السوري والثقافة السورية ب
ي القضايا النر

ي جو لاللتقاء والتعارف وتبادل الرأي فى
وجه عام، فى

ى  من الحرية واالستقاللية األكاديمية لم يعرفه السوريون منذ أكتر من نصف قرن. ويتيح المؤتمر للمشاركي 
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إىل جمهور  إضافة  االجتماعية،  العلوم  ي مختلف 
فى اء  اب وختر

ّ
وكت ى ومفكرين  أكاديميي  أمام  أبحاثهم  عرض 

ى بالشأن السوري وبالمسائل النظرية وا  .لتطبيقية للعلوم االجتماعيةواسع من المهتمي 

 

وبولوجيا، علم   الثالثيتيح المؤتمر   ي أي من العلوم االجتماعية: )علم االجتماع، الفلسفة، األنتر
ى فى للباحثي 

اإلعالم،  النفس،  علم  بية،  التر التاري    خ،  الدولية،  والعالقات  السياسية  العلوم   ، السياسي االقتصاد  السكان، 

ي يجرو 
ي تم القانون، الدراسات العابرة للتخصصات( تقديم أوراق علمية حول األبحاث النر

نها حالًيا، أو النر

ي حكمهم، 
ى ومن فى ت وما تزال قيد التطوير، عىل أن يكونوا من السوريي  شر

ُ
ي ن
نشر بعد، أو تلك النر

ُ
إنجازها ولم ت

وذلك بغض النظر عن موضوع البحث، أو التخصص األكاديمي للباحث. ويمكن أن تكون األوراق البحثية 

ها من األبحاث الكتب قيد التأليف، أو و أ ،الماجستت  أو  ،الدكتوراة مستلة من رسائل   .غت 

 

  ، ى اء متخصصي  ي المؤتمر سيتم تحكيمها من قبل ختر
مة للمشاركة فى

ّ
ومن الجدير بالتنويه، أن األوراق المقد

نشر تلك األوراق 
ُ
ي حال موافقة الباحث وجهة النشر -وست

ي مجلة قلمون، أو عىل موقع الجمعية وموقع   -فى
فى

ي تعريف جمهور واسع من القراء بإنتاج مركز حرمون )حسب  
موضوع الورقة وحجمها…(، األمر الذي يسهم فى

ي مكان آخر 
ي مهم، قد ال يجد طريقه للنشر فى

 .بحنر

 

ي 
ي من المتوقع أن يحققها هذا المؤتمر باآلت 

 :ويمكن إجمال األهداف الت 

 

ي بلدان العالم المخت
ي العلوم االجتماعية، فى

ى فى ى السوريي  لفة، إىل بعضهم، واالطالع عىل اإلنتاج  تعّرف الباحثي 

ا عن أجواء الرقابة والقمع  
ً
ي الراهن لكّل منهم، وتبادل وجهات النظر حول ذلك اإلنتاج بحرية تامة، بعيد

البحنر

ي الحوار األكاديمي الحر 
ي عرفها السوريون طوال العقود الفائتة، وذلك بإرساء قواعد جديدة فى

 .النر

ي يعاني
ي أزمته الراهنة، ومنها قضايا اللجوء والهجرة، والمشكالت مناقشة القضايا النر

ها المجتمع السوري فى

ها،  ي الداخل والخارج، كالمشكالت الخاصة بالتعليم والصحة والبيئة.. وغت 
ى فى ي تواجه السوريي 

االجتماعية النر

ي تعانيها الثقافة السورية بوجه عام
 .وكذلك المشكالت النر

اوله البحث األكاديمي من قضايا المجتمع السوري، سواء بحضور المؤتمر أو اطالع جمهور واسع عىل ما يتن

، أو عن طريق تلفزيون سوريا، الذي يتوقع أن يغطي  ي عدد من وسائل النشر
بنشر بعض األوراق البحثية فى

 .وقائع المؤتمر بتقارير يومية 

ي تكوين جماعة علتعزيز االتجاه نحو عقد مؤتمرات سنوية مماثلة،  
ا حيوًيا ت  مية سوريةتسهم فى

ً
شكل مكون

ي السوري المنشود
 .من مكونات المجتمع المدنى
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ي المؤتمر 
ن
وط التسجيل للمشاركة ف  : شر

 

ومع  االجتماعية،  للعلوم  السورية  الجمعية  ورسالة  المعارصة  للدراسات  حرمون  مركز  رسالة  مع  انسجاًما 

ي هذا المؤتمر ما 
ي المتقدم للمشاركة فى

ط فى  :يىلي  أهداف المؤتمر، يشتر

 

القضايا  - إحدى  ي 
فى يبحث  وأن  السوري(،  ي 

ي حكمه كالفلسطينى
فى من  )أو  الجنسية  يكون سوري  أن 

 .االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية للمجتمع السوري

ي حدود  -
ح باللغة العربية )فى ي المؤتمر، مع ملخص للبحث المقتر

  – 400أن يتقدم بطلب للمشاركة فى

ة ذاتية محدثة تتضمن   500 كلمة( يتضمن الموضوع الرئيس للبحث ومنهجيته وأبرز نتائجه، وست 

ي موعد أقصاه  
ل ، بواسطة استمارة التسجي2022  مايو   / أيار   15األعمال البحثية السابقة. وذلك فى

 (.  https://forms.office.com/r/WWJ3jAtM49: ) ةالتالي

. ويمكن قبول بعض األوراق  - ي أي من وسائل النشر
ا فى
ً
ل أن تكون الورقة البحثية غت  منشورة سابق

ّ
يفض

ي المؤتمر
ا بعد تطويرها ألجل تقديمها فى

ً
ت سابق ي نشر

 .النر

غ الباحثون ستقو  -
ّ
حة. وسُيبل ى وملخصاتهم المقتر م اللجنة العلمية للمؤتمر بمراجعة طلبات المتقدمي 

ي موعد  
البحثية كاملة فى األوراق  تقدم  أن  تباًعا، عىل  أوراقهم  اللجنة عىل ملخصات  الذين وافقت 

ين األول/ أكتوبر  31أقصاه   . 2022تشر

ى متخص  - مي 
ّ
حة عىل محك ي المؤتمر عىل أسس  تعرض األوراق البحثية المقتر

ى فى ى الختيار المشاركي  صي 

 . 2022، ويبلغ الجميع بنتائج التحكيم بنهاية عام التنافسية

يناير   -  / ي
الثانى نهاية كانون  أقصاه  موعد  ي 

فى النهائية  بصيغتها  األوراق  أصحابها 2023تسلم  ويبلغ   .

اير  ي المؤتمر من عدمها بنهاية شباط/ فتر
 . 2023بالمشاركة فى

 

 مؤتمر حول تنظيم ال 

 

ي مدينة إسطنبول -
    يعقد المؤتمر فى

ً
ى  عىل مدى  حضوريا . كما ستبث  2023  نيسان/أبريل  30-29يومي 

ي المناقشات بعد منحهم  
ى المشاركة فى الجلسات أونالين عتر برنامج "زوم"، حيث يمكن للمتابعي 

 بذلك. 
ً
 إذنا

ي أثناء انعقاد   -
ى سيغطي مركز حرمون نفقات اإلقامة ووجبات الطعام، فى المؤتمر، لجميع المشاركي 

ى هذه   ى الذين ال يتمكنون من تأمي  بلت أوراقهم البحثية، كما يغطي نفقات السفر للمشاركي 
ُ
الذين ق

 .النفقات عن طريق جهات عملهم أو دراستهم

https://forms.office.com/r/WWJ3jAtM49
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بلغة   - المكتوبة  األوراق  قبول  ويمكن  العربية،  اللغة  والمناقشات( هي  األوراق  )عرض  المؤتمر  لغة 

 .أجنبية

ى  -  .ستكون الدعوة لحضور المؤتمر عامة للمهتمي 

    Syrian.ssc@harmoon.org: المؤتمر لمزيد من المعلومات، يرجر التواصل عتر إيميل  -

 :أو االتصال بمركز حرمون عتر األرقام التالية -

 0097444885996الدوحة: 

 00902125240404إسطنبول: 

 00902128133217إسطنبول: 

 

 

 تواري    خ هامة: 

 2022استالم الملخصات البحثية: قبل الخامس عشر من أيار/ مايو  -

ى بنتائج تقييم الملخصات البحثية: قبل الخامس عشر من حزيران/ يونيو  -  2022إعالم الباحثي 

ين األول/ أكتوبر  -  2022استالم األوراق البحثية: قبل نهاية تشر

ى  ت - كانون نهاية  بنتائج التحكيم )قبول، رفض، طلب إجراء تعديالت(:  حكيم األوراق وإعالم الباحثي 

 2022 األول/ ديسمتر 

/ يناير  - ي
 2023استالم الصيغة النهائية لألوراق: نهاية كانون الثانى

ى بالمشاركة من عدمها  - اير إبالغ المشاركي   2023: نهاية شباط/ فتر

 2023ابريل  / نيسان 30و 29يومي السبت واألحد تاري    خ انعقاد المؤتمر:  -

 

mailto:Syrian.ssc@harmoon.org

