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عد مشكلة اإلرهاب شكال متميزا من أشكال ظاهرة العنف الجمعي ت
ضد الدولة والمجتمع بهدف تحقيق أهداف سياسية وال شك أن اإلرهاب 

سنساسنية بما يللق  من ضيا  يشكل خطرا يهدد حياة المجتمعات اإل
، ، وتدسنيس المقدسات، واسنتهاك الحرمات، وتدمير الممتلكاتاألمن

 ، وإشاعة جو من الفوضى والفز  بين الناس.وترويع المواطنين
، بية على الدولة والمجتمعرها السلوسنظرا للطوة مشكلة اإلرهاب وآثا

 : التاليةلذلك فقد تم عقد هذا المؤتمر لتحقيق األهداف 
مشكلة اإلرهاب ومدى اسنتشارها وخطورتها على المجتمعات  

 اإلسنساسنية .
 لغرب .األصول التاريلية لإلرهاب في الشرق وا 
والدينية والتربوية  واالجتماعيةدوافع اإلرهاب وأسباب  النفسية  

 والسياسية واالقتصادية .
 دور الثورات العربية وتداعياتها . 
 الفساد ومشكلة اإلرهاب. 
 اللطاب الديني وسوء فهم النصوص الدينية وبين اإلرهاب . 
مصادر تمويل الجماعات اإلرهابية ، وكيفية غسل أموال اإلرهاب ،  

 وسبل تجفيف هذه المصادر.
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لمجتمع المدسني في دور مؤسسات القطا  العام واللاص وتنظيمات ا 
 .مكافحة اإلرهاب

دور العلوم االجتماعية واالسنساسنية في مواجهة اإلرهاب ، والطرق  
 ج واتجاه وسلوك.المثلى في التعامل مع اإلرهاب كفكر ومنه

، وعرض بعض الحاالت التطبيقية )العلمية( في التجارب العالمية 
 الدول الملتلفة فيما يتعلق بطرق مكافحة اإلرهاب.

 

 :التاليهناك أربعة محاور أساسية لهذا المؤتمر على النحو          
التعريف بمشكلة اإلرهاب ومدى اسنتشارها وخطورتها وأصولها  

 .التاريلية 
دوافع اإلرهاب وأسباب  النفسية واالجتماعية والدينية والتربوية  

 والسياسية واالقتصادية .
مصادر تدعيم وتمويل الجماعات اإلرهابية وطرق تجفيف هذه  

 المصادر.
سبل مكافحة اإلرهاب في الوطن العربي والتجارب العالمية في  

 مواجهة اإلرهاب.
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 المصرية والعربية. السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
 الباحثون بالجامعات المصرية والعربية. 
 الباحثون بالمراكز البحثية والقومية الملتلفة. 
 الجهات المعنية والمهتمة بموضو  المؤتمر. 

 
 

 التسجيل في االستمارة اإللكتروسنية وتحديد سنو  المشاركة.أوال: 

                 https://goo.gl/forms/nK9qvzhXbXpYcqvX2 

 م2016 أكتوبر 20                          إرسال مستللص البحث بحد أقصى ثاسنيا:

 .يمكن تقديم المستللصات باللغتين العربية أو اإلسنجليزية 
  يجب إرسال المستللص بصيغة الووردWord  

  يتضمن المستللص ما يلي: عنوان المؤتمر وتاريل  وجهة عقده، عنوان
البحث كامال، واسم الباحث، ووظيفت  بالتفصيل، والمستللص في صفحة 

 واحدة ويلي  الكلمات المفتاحية.

إرسال سيرة ذاتية ملتصرة في حدود صفحة واحدة فقط على أن  ثالثا:
 م2016 أكتوبر Word   20تتضمن صورة شلصية للباحث بصيغة الوورد 

 م2016 نوفمرب   1                                        إرسال البحث كامال بحد أقصىرابعا: 
 .محاور المؤتمرتقديم بحوث وأوراق علمية في إطار  
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 .تقديم البحوث باللغات: العربية واالسنجليزية 
صفحة، وعدد صفحات األوراق  (20)عدد صفحات البحث في حدود  

 .صفحة (15)العلمية في حدود 
ال تقبل البحوث وأوراق العمل التي سبق سنشرها، أو المشاركة بها في  

 .مؤتمرات أخرى
مستللصين باللغتين العربية واإلسنجليزية  تضمينيشترط في األبحاث  

 ت.مصطلحاأربع مع تضمين كلمات مفتاحية تلي كل مستللص ال تقل عن 
، وأن تكون المراجع أسفل Wordيجب إرسال البحث كامال بصيغة الوورد  

 كل صفحة. 
 يراعى أن يتضمن البحث سنتائج وتوصيات الدراسة.  

 م2016نوفمرب  7    إرسال العروض التقديمية بحد أقصى               خامسا: 
المؤتمر مجاسنا لكل المشاركين، وسيحصل  فعالياتحضور سادسا:

يحصل الباحثون على ما و المشاركون على أعمال المؤتمر وشهادة حضور.
 افة إلى إفادة بالبحث المقدم.  يحصل علي  الحضور باإلض

. )وسيتم اتاحة لن تتحمل الكلية تكاليف وسائل االسنتقال وال المبيت 
  بياسنات الفنادق ببني سويف إلمكاسنية الحجز بأي منهم(

 ترسل المستللصات واألبحاث والعروض التقديمية إلى
 أمين عام المؤتمر –د/رحاب يوسف 

Dr.rehab.yousef@art.bsu.edu.eg    OR     drrehaby@gmail.com 
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