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 إعالن 
بمناسبة الذكرى السادسة 

 لتأسيس مركز تكامل
 

مركز تكامل ل يطيببمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسه،  
أن يعلن لعموم الباحثين والقراء في  للدراسات واألبحاث

ويهدف ، ياإللكترونموقعه  قانطالعن  الوطن العربي
العلمي  مسارهالمركز من وراء هذه الخطوة الجديدة في 

  :تحقيق جملة من المقاصد منها إلى

أن الموقع اإللكتروني من  في المقام األول أنه يأمل 
حقق فيها  العلمية والبحثية التي هلنشر أعمال يكون واجهة

الكم، أو مستوى  تراكما مهما سواء على مستوىالمركز 
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ة هذه األعمال العمل على رقمنذلك من خالل و، الكيف
 تسهيل الولوج العادلواحثين، من الب هاتقريبو والدراسات

والمعرفية في ظل المجتمعات المعرفية  العلمية للموارد
  .المفتوحة

من خالل هذه البوابة  في المقام الثاني يهدفأنه كما  
واألجنبية،  المحلية إلى االنفتاح على المؤسسات العلمية

 العلمي األكاديمي، بجهود المركز، وإنتاجه التعريفمن أجل 
التعاون مع المؤسسات و التعارف وأيضا من أجل مد جسور

 .ينالمختلفة، بما يخدم المعرفة والبحث العلمي البحثية

وفي المقام الثالث، وهو ال يقل أهمية عن المقامين  
السالفين، يتوخي المركز االنفتاح على عموم الباحثين عبر 

وبمجهوداتهم العلمية، ومن خالل تخصيص  ،التعريف بهم
مساحات إلكترونية معتبرة لدراساتهم وإسهاماتهم 

لدعوة كل الباحثين فرصة سانحة  لهذا فإننا نجدها .الفكرية
أعمالهم في  نشرمن مختلف التخصصات العلمية، إلى 

الضوابط العلمية  ضرورة احترامإلى  اإلشارة الموقع، مع
  .المتعارف عليها
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بعض أبواب الموقع التي  ذه المناسبة نعرض هناوبه 
  :يمكن للباحثين النشر ضمنها

يتعلق األمر بملفات بحثية تعلن عنها و :ملفات بحثية-1
حول مواضيع  إنجاز دراسات غايتهافي المركز، البحث  أقسام
تنشر ثم ، علميةعلى لجنة  هذه الدراسات عرض، ت  محددة

شكل كتيب إلكتروني على  "ملفات بحثية"ضمن عنوان 
 .صغير

يتم عرضها على يتعلق األمر ببحوث و :دراسات محّكمة-2
نشرمحّكمين متخصصين، ثم  ملفات شكل في  بعد ذلك ت 

ويجب أن  .ابمضغوطة، تضمن الحماية الفكرية، وحقوق الكتّ 
ما بين في هذا النوع من األبحاث حجم الدراسة يتراوح 

 ين أحدهمابملخص إرفاقها ضرورة كلمة، مع  0777و 5000
في  اإلنجليزيةاآلخر باللغة و تب بها البحث،اللغة التي ك  ب

مع ضرورة ترجمة العنوان، وإرسال نبذة  كلمة،  150حوالي 
باللغتين المشار إليهما، إضافة إلى مختصرة عن الكاتب 

 .صورة شخصية

يهدف هذا الباب إلى المساهمة في نشر  :ترجمات-3
تتميز هذه  شريطة أن مترجمة،المقاالت الدراسات وال
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وأن تتسم بالجّدة  المطلوب، بالعمق الفكري الدراسات
 .يةراهنوال

ه النافذة تقديم كتب نأمل من خالل هذ :قراءة في كتاب-4
يعه على اإلطالع على من أجل تشج رئاللق جيدة ومفيدة
على أال  ،أو على األقل أخذ فكرة موجزة عنه ،الكتاب كامال

 2000 كلمة، وأال تقّل عن 3777القراءة  عدد كلماتتتجاوز 
 .كلمة

طبيعة  تعلق األمر بمادة رأي في موضوع ذيي :مقال-5
 كلماتوعدد ، -بعيدا عن المقال الصحفي-كاديمية علمية أ

 .كلمة 2777و 1577ما بين  المقال تكون

، الندوات تقاريرغاية هذه النافذة هي نشر  :ندوةتقرير -6
 2000و 1000التقرير ما بين يتراوح و .بقصد التعريف بها

مترجما إلى الفرنسية أو  التقرير أن يكون على كلمة، و
 .ةاإلنجليزي

 تبقى العديد من األطاريح الجامعية بما أن :تقرير أطروحة-0
من نطمح ، فإننا الرفوف، وال يعلم بها المهتمون حبسية

فذة إلى المساهمة في خلق جسور التواصل اخالل هذه الن
تقارير تراوح تو .بأطاريحهم العلميةبين الباحثين، والتعريف 
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بملخص  ةمرفقوتكون كلمة،  3000و 2000ما بين  األطاريح
اسم  باإلضافة إلى عنوان األطروحة يتضمن ،اإلنجليزيةاللغة ب

لجنة أعضاء واسم المشرف والحائز على شهادة الدكتوراه، 
 .المناقشة

هذا تعريف مختصر بأهم أبواب الموقع ومساحاته  
في جميع األحول، يمكن للراغبين في النشر المعرفية، و

االطالع على أصناف المواد المنشورة في أقسام الموقع، 
 .على منوالها النسجمن أجل 

ال يمكن نشر إال األعمال التي ترى لجنة  :ملحوظة 
أما شروط النشر،  تستوفيأنها بكل قسم  المكلفةالقراءة 

األعمال التي ال يتم نشرها فإن المشرفين على الموقع غير 
 .عن النشر ألصحابهااالعتذار ملزمين ب

ى أن نكون عند حسن ظن نفمرحبا بأعمالكم، ونتم 
 .الباحثين وعموم القراء
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 :اإلتصال
لالتصال بالمركز يرجي ارسال رسالة الى البريد االلكتروني 

 :التالي
 

centertakamul@gmail.com/   center@takamoul.org 

 

 :لمتابعتنا

 https://takamoul.org :الموقع االلكتروني

  Takamulcenter2015: يسبوكالفصفحة 
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