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حول موضوع بالغ األول  العلمي ليمؤتمره الدو األوروبي للبحوث واالستشارات بلندن مركزالينظم 

الحساسية طالما واجهه المهاجرون في الغرب ويجب عليهم في الوقت ذاته أن يبحثوا له عن إجابات 

وتقوم فكرة المؤتمر على إتاحة الفرصة للباحثين من مختلف الدول حول  .واعية؛ إنه موضوع االندماج

ت المهاجرة وهو األمر ى نتمكن من فهم أعمق لواقع تنوع الجاليامن زوايا متنوعة حت العالم لتقديم بحوثهم

ولكي نتلمس حلوال سليمة لمجتمعات المهاجرين ولراسمي  الذي تميز بها الغرب في الوقت المعاصر،

وبالتالي فالمؤتمر يمنح فرصة للباحثين وممثلي الجهات والهيئات لتبادل األفكار  .السياسات العامة

 .بهذا الخصوصوالخبرات 

 لغات المؤتمر

 .واإلنجليزية لغتي المؤتمر وذلك لتوسيع قاعدة المشاركين في المؤتمراللغتان العربية 

 المؤتمر محاور

 :تصنف األوراق المقدمة في المؤتمر إلى محاور ذات صلة، كلها تصب في فحوى المؤتمر

 الدراسات اإلسالميةمحور . 1

 القانونمحور . 2

 السياسي واالقتصاديالمحور . 3

 المحور النفسي واالجتماعي. 4

 المحور التربوي والتكويني. 5

 المحور التاريخي. 6

والحجم . المقدمة على دراسة أصيلة، نظرية أو ميدانية، ولم تنشر من قبلالورقة وال بد أن تحوي 

 :والمالحق اآلتي ما عدا المراجعاألقصى للورقة، 

بمسافة  14خط حجم ال، و1الهوامش من كل الجهات )صفحات  11البحث المكتوب باللغة العربية (. أ

 .(Traditional Arabic ونوع الخط ،1.5



 12حجم الخط ، و1الهوامش من كل الجهات )البحث المكتوب باللغة اإلنجليزية خمس صفحات (. ب

 (. Times New romanونوع الخط  ،بمسافة مزدوجة

األصالة، والعمق، وصلته : وتقيم بحسب اآلتيللتحكيم العلمي السري، الواردة األوراق كل تخضع 

وال بد أن تكون الورقة . بموضوعات المؤتمر، ومدى إسهامه في البحث العلمي، وسالمة العرض

وال بد أن تنطبق هذه  .مخلإيجاز أو  له  مركزة على موضوعها مباشرة من غير إسهاب ال مسوغ

 APAوبإمكان الباحثين اتباع أي أسلوب للنشر معتمد مثل . المعايير على كل البحوث المقدمة للمؤتمر

 .MLAو 

اسم  ةمتضمن amalqa@ecrc.org.uk: ترسل األبحاث الكترونيا على عنوان البريد االلكتروني(. ج

 .المؤتمر في خانة موضوع الرسالة

 

 رسوم التسجيل

 دوال را أمريكيا 311 :الباحث  

 دوالرا أمريكيا 211: الحضور 

 تغطي رسوم المؤتمر اآلتي: 

 الشهادة  .1

 (Serial Number) على اسطوانة مدمجة وتحمل ترقيما دوليا)وقائع بأبحاث المؤتمر  .2

 بطاقة تعريفية لحضور المؤتمر+ ( لحقوق الطبع وألغراض الترقية العلمية

 وجبات خفيفة بوفيه .3

 مواعيد مهمة .4

 1/11/2115: آخر موعد لتسليم األبحاث  .5

 :خطاب القبول .6

خالل اسبوعين من استقبال الورقة العلمية، سوف يخطر الباحث، في حال قبول بحثه،  .7

بعدئذ يُْرسل (. هناانقر )برسالة الكترونية لتعبئة نموذج التسجيل للمؤتمر ولتسديد الرسوم 

 .للباحث، عبر البريد االلكتروني، خطاب قبول بهذا الخصوص

 مكان عقد المؤتمر .8

 جامعة لندن .9

 (اضغط على الرابط اآلتي للمتابعة ) .11

 برنامج المؤتمر .11

 (اضغط على الرابط اآلتي للمتابعة )سوف يعلن في حينه على موقع المركز اإللكتروني  .12

 

 لمؤتمرهيئة رئاسة ا

 (رئيس المؤتمر)عايض القحطاني عبد المحسن . د

amalqa@ecrc.org.uk 

 

 (نائب الرئيس)جراح الفضلي . د

jalfadhli@ecrc.org.uk 
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 لمؤتمراللجنة التنظيمية ل

 

 حمود الفضلي 

humoud@ecrc.org.uk 

 

 بتول هندال

batool@ecrc.org.uk 

 

 

 

 

  

mailto:humoud@ecrc.org.uk
mailto:batool@ecrc.org.uk


 

 المؤتمر الدولي العلمي األول للمركز األوروبي للبحوث واالستشارات

 لندن -جامعة لندن 

 1437/ صفر /  18-20

30/11/2015-2/12/2015 

 بعنوان

"الغربية الثقافاتاإلندماج الواعي في "  

 

1
st
 ECRC International Scientific Conference 

University of London - London 

18-20/Safar/1437 

30/11/2015-2/12/2015 

 (Conscious Immigrant Integration into Western Cultures) 

General Introduction 

1
st
 ECRC International Scientific Conference aims at presenting a critical topic that 

immigrants always face in the West and should have conscious answers to it- integration. The 

idea of the conference is for researchers from the countries all around the world to present 

their research outputs in this area from diverse perspectives for deeper understanding of this 

Western phenomenon nowadays (diverse immigrant communities) and for solid proposals for 

immigrant communities and policy makers. This conference provides opportunities for 

researchers and delegates to exchange ideas and application experiences. 

Conference Languages 

In order to enable as many researchers as possible to meet, communicate and exchange 

experience, Arabic and English are going to be the working languages of the conference.  

Tracks and Paper Submission 

The conference has the following Tracks: 

(a) Islamic Studies 

(b) Law 

(c) Political & Economic  

(d) Social & Psychological 

(e) Educational & Pedagogical 

(f) Historical 

All submissions should report original, previously unpublished research results, experimental 

or theoretical. The maximum paper length, excluding references and appendixes, is as 

follows: (b) Arabic paper is 10 pages (1" margins on all sides, 12 Traditional Arabic,  spaced 

1.5 lines each); and (b) English paper is five pages (1" margins on all sides, 12 Times New 

Roman, double spaced). All submissions will be peer reviewed and evaluated by a panel of 

experts based on originality, depth, and relevance to the conference, contributions and 

readability. Moreover, every article should be focused and concise (unnecessary elaborations 

are not encouraged). Articles submitted to the conference should meet these criteria and must 

not be under consideration for publication elsewhere. Manuscripts can follow any authorized 



publication style such as APA and MLA or other authorized styles. All papers are to be 

emailed to amalqa@ecrc.org.uk along with the name of the conference in the subject line. 

 

 

Registration Fee 

- Author: $300  

- Attendance only: $200  

- Fee covers the following: 

a. Certificate 

b. Conference proceedings (have a serial number) & badge 

c. Bouffe snacks 

Important Dates 

Paper submission deadline: 1/11/2015 

Notification of acceptance: 

Within two weeks upon receipt, a notification of acceptance is e-mailed to the corresponding 

author, should the paper is accepted for the conference, to fill-in the registration form and to 

pay on line (click here). Then, an official letter of acceptance is emailed to the corresponding 

author. 

 

Conference Venue 

University of London 

(click here for further information) 

 

Conference Program 

Will be available on our website in mid-November 

(click here for further information) 

 

Conference Chair 

Dr. Abdulmuhsen Ayedh Alqahtani 

amalqa@ecrc.org.uk 

 

Conference Co-chair 

Dr. Jarrah Alfadhli 

jalfadhli@ecrc.org.uk 

 

Conference Coordinators 

Humood Alfadhli 

humoud@ecrc.org.uk 

 

Batool Hindal  

batool@ecrc.org.uk 
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