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مواعيد تقديم 
وقبول أوراق العمل 

موعد المؤتمر 14-15 أيلول 2019
مكان المؤتمر: 

جامعة القلمون - ديرعطية - ريف دمشق- سورية
آخر موعد الستالم الملخصات : 15 حزيران 2019

إعـــالن ا�وراق وا�بحـــاث المقبولـــة: 1 تمـــوز 2019، ويتـــم إعـــالم 
المشاركين عبر البريد ا�لكتروني

آخر موعد الستالم ا�بحاث وأوراق العمل: 15 آب 2019
تستضيف الجامعة الباحثين المقبولة أوراقهم خالل فترة المؤتمر

للراغبين بحضور المؤتمر: 
التسجيل مجاني

يتحدث حالياً جميـــع المهتميـــن واالقتصاديين في إعادة 
إعمار ما دّمرته الحرب الظالمة على سورية، ولعّل من أكثر 
المســـائل التي تشـــغل أفراد المجتمع هي آليات توفير 

سكٍن بطريقٍة ال تزيد من أعبائه أو تكون بعيدة المنال.
ومن هذا المنطلق تنظم جامعة القلمون المؤتمر العلمي 

ـــر في  الدولي "عمار" تحت عنوان: "اإلســـكان الميسَّ
ســـورية بعد الحرب"، حيث يناقـــش المؤتمر طرق 

والمســـتدام في  ـــر  الميسَّ اإلســـكان  تحقيق 
المناطـــق المدمـــرة فـــي ســـورية، وذلك 

بمشـــاركة الفعاليات العلميـــة واإلدارية 
المعنيّة محلياً وإقليمياً ودولياً.

ومن المتوقع أن يصدر عن المؤتمر 
تتنـــاول طرق تفعيل  توصيات 

وتمكين دور المجتمع في 
تحديـــات  مواجهـــة 

فــــي  اإلسكــــان 
ســـورية بعـــد 

الحــرب.



محاور المؤتمر:

سيتم استعراض الموضوع العام في المحاور 
الرئيســية ا¦تيــة:

- حلول ا�سكان الميسر للمدن السورية.
- التكامل في ا�سكان - نماذج التماسك االجتماعي.

- حلول تمويل ا�سكان للنازحين.
- توليد مدن بديلة جديدة.

- العمارة الخضراء واالستدامة.
- التخفيف من مخاطر الكوارث وإدارتها.

- سياســات التمــويل الخــاصة با�ســكان والتجمعــات  
  البشرية وطرق إصالحها وتطويرها.

وستتم مناقشة المحاور المذكورة في ثالث جلسات
 على النحو ا¦تي:

- استراتيجيــــــات وسياســـــات ا�سكـــــان الميســــــر في ســورية 
بعد الحــرب.

- التأكيـــــد علـــــى دور العمــــــارة الخضــــــــراء في إعــــــــادة بنــــــاء 
المدمــرة. المدن 

- الشــــــــروط والضــــــــوابط القـــانونيـــــة والمــــاليـــــة لتمكيـــــن 
المجتمــــع. إدمــــــــاج 

يتخللها محاضرات رئيســـية يقدمها مختصون مدعوون �غناء 
الجلســـات، وسيتم نشر ا�وراق المقبولة في كتاب خاص يصدر 

المؤتمـــــر. عن 



شروط التقديم 

- تقدم ا�وراق النهائية بما ال يتجاوز 50,000 حرف 
- تقدم الملخصات بما ال يتجاوز 5000 حرف 

- لغة ا�وراق والملخصات والمحاضرات العربية وا�نكليزية.
  MS Word يتم تقديم ا�وراق منسقة بمحرر -

 Simplified Arabic Fixed للغة العربية قياس 14
 Times New Roman للغة ا�نكليزية قياس 13

- ترسل الملخصات وا�وراق على
 البريد ا�لكتروني

Conference@uok.edu.sy
 



اللجنة العلمية:
- ا�ستاذ الدكتور طالل عقيلي، جامعة القلمون.

- ا�ستاذ الدكتور محمود شرف الدين، الجامعة اللبنانية.
- الدكتور أحمد ناصر صادق، الجامعة الكندية في دبي.

- الدكتور يسار عابدين، جامعة دمشق.
- الدكتور بشار سويد، جامعة القلمون.

رئيس المؤتمر:
د.محمد عادل جواد

نائب رئيس جامعة القلمون للشؤون العلمية

اللجنة التنظيمية:

 - د. سائد الناظر
- د. بشار سويد 

- م. نرمين نادر
- أ. رانيا خنصر 

- أ. محمد الخطيب
- أ. بوران عربش
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Conference@uok.edu.sy
http://www.uok.edu.sy/Conference

Deratiah, Rif Dimashq Governorate, Syria

ما هو الســـيناريو ا�مثـــل للتصدي 

�زمـــة ا�ســـكان فـــي ســـورية بعد 

الحـــرب؟ كيف يمكن إنقاذ النســـيج 

ما  بالتفكك؟  المهـــدد  االجتماعـــي 

هـــي الشـــروط القانونيـــة والمالية 

الالزمة في ســـورية لزيادة االستثمار 

في ا�سكان الميسر؟ ما هي الفوائد 

التي يوفرها ا�سكان الميسر للمدن 

الســـــورية واالقتصـــــاد الســـــوري؟


