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الٓراء امواردة يف ىذه امندوة
ال ثؼرب ابمرضورة غن رأٔي ىَئة امخحرٍر أٔو س َاسة اجلامؼة
امخعممي واالٕخراج امفين

انوجنة املنظمة نوندوة
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المراسالت

ثُت املراسالت ابٕحدى امعرق امخامَة:
لكَة امؼووم /جامؼة مرصاثة
ص .ب ،2478 .مرصاثة ،مَبِا
Email: anualsymposium@gmail.com
أو زوروا صفحة الندوة على العنوان التالي

Sci Annual Symposium-Facebook
تعريف بالندوة
ٔأكميت امندوة امثاهَة حول هظرايت وثعبَلات امؼووم ا ٔلساس َة واحلَوًة تخارخي  5سبمترب 5105
مرصاثة – مَبِا هبدف ثبٔسُس كواػد امبحر امؼومي يف املؤسسات الٔاكدميَة يف مدًنة مرصاثة
وجضجَع ودفع امؼوٌلء احملوَني الٕبراز ٔأحباهثم املمية و فذح اجملال هلم مخبادل الاراء وا ٔلفاكر واملؼوومات.
هتدف امندوة اَل:
 اس خكضاف جماالت امبحر امؼومي ،ومِادًنو ،وموضوػاثو املؼارصة.
 ثؼمَق اموغي فامي خيط ٔأمهَة اس خؼٌلل امخكنوموجِا يف امبحر امؼومي.
 سد امثغرة امناجتة غن ػدم امخاكمل تني امنظرًة وامخعبَق يف ادلراسات امؼومَة.
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انوجنة املنظمة نوندوة
ىَئة امخحرٍر
د .رمضان ػىل ابوه
د .ىدى صؼبان املىب
أٔ .فاظمة دمحم امسويس
املراجؼة انوغوًة
د .سؼاد أٔتوزرًبة

مغة إجنوزيًة

أٔمحد ػوَوش

مغة غرتَة

انوجنة مخحضَيًة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

د .رمضان ػًل ابوه
أٔ .د .ػىل دمحم امعل
د .أٔبراىمي سوامين إحنُش
د .ادلواكيل غبدامسالم مكساكس
أٔ .مععفى دمحم أٔتوحشمة
أٔ .خادل غبداجملَد سوًة
أٔ .غامثن اجملذوب امسويس
أٔ .أٔمحد إدرٌس امبَعة

(رئُس ًا)
(غضوا)
(غضوا)
(غضوا)
(غضوا)
(غضوا)
(غضوا)
(غضوا)

.9

أٔ .أٔرشف دمحم امعَد

(غضوا)
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حرظا ًػىل ٔأن ًعدر ُكخُة امبحوث ابحلجم املناسة واملظير امالئق وىف اموكت احملدد ،فإهنا نرجو من امسادة املضاركني يف امندوة امخكرم
مبراػاة املواػد امخامَة غند ثلدمي ٔأوراكيم امبحثَة نونرش:
* ثلدم امبحوث نونرش ٔأما ابنوغة امؼرتَة معحوتة مبوخط ابنوغة الاجنوزيًة (يف حدود هعف ظفحة) ٔأو ابنوغة الاجنوزيًة معحوتة مبوخط
ابنوغة امؼرتَة (يف حدود هعف ظفحة) .مع ضورة ثضمني لكٌلت مفذاحِة( )Keywordsػىل ٔأن ال حزًد غن مخسة لكٌلت.
* ًلدم ٔأظل امبحر خمرج ًا يف ظورثو اههنائَة مذضمن ًا االٕصارة إَل اجلداول وا ٔلصاكل داخل امبحر ومعبوػ ًا ػىل ىَئة ظفحات مرمقة حركاميً
مدسوس ًال.
* ٍكذة غنوان امباحر ٔالاكدميي يف احلاص َة امسفوَة من امبحر حبجم خط  10نوغة امؼرتَة و  9نوغة ا ٔلجنوزيًة.
* حُرثة اموركة امبحثَة ػىل امنحو امخايل :امؼنوان (حُكذة ٔأسٌلء املؤمفني واملؤسسات امؼومَة اميت ًدبؼون ميا ٔأسفل امؼنوان حبجم خط 10
نوغة امؼرتَة و  9نوغة ا ٔلجنوزيًة) ،اخلالظة —( Abstractيف هناٍهتا ثُضمن مخس لكٌلت مفذاحِة ػىل الٔكرث) ،امللدمة ،اجلزء امؼومي،
امنخاجئ واملناكضة ،الاس خنذاجات مث املراجع .جية ثضمني خالظة ابنوغة امؼرتَة يف هناًة امبحر املكذوب ابنوغة ا ٔلجنوزيًة ،وخالظة ابنوغة
ا ٔلجنوزيًة يف هناًة امبحر املكذوب ابنوغة امؼرتَة ،ػىل ٔأن ال حزًد اخلالظة ػىل هعف ظفحة مع مخس لكٌلت مفذاحِة ػىل الٔكرث.
* امكذاتة ابنوغة االٕنلكزيًة نوبحوث خبط  Times New Romanجحم اخلط  10وامؼناوٍن امرئُسة  Bold 10وغنوان امبحر ٍكون 11
ٔ ،Boldأما امكذاتة امؼرتَة نوبحوث حفجم اخلط  12وامؼناوٍن امرئُسة  ،Bold 12وغنوان امبحر  ،Bold 14مع حرك مسافة  1تني
ا ٔلسعر.
* ثُتك اميوامش من اكفة جواهة امعفحة مبسافة كدرىا  3.5مس.
*الاخذعار يف مضمون امبحر لكٌل ٔأمكن ،وثالىف ازدواج وسائل االًٕضاح حبَر ال حزًد ظفحات امبحر غن  12ظفحو ،مبا يف ذكل
امرسوم وا ٔلصاكل واجلداول واملالحق.
* ثدرج امرسوم امبَاهَة وا ٔلصاكل امخوضَحَة يف امنط ،وحكون امرسوم وا ٔلصاكل ابنووهني ا ٔلتَغ وا ٔلسود وحرمق حركاميً مدسوس ًال ،وحكذة
ٔأسٌلؤىا واملالحظات امخوضَحَة ٔأسفويا.
* ثدرج اجلداول يف امنط ،وحرمق حركاميً مدسوس ًال وحكذة ٔأسٌلؤىا ٔأػالىأ .أما املالحظات امخوضَحَة فذكذة ٔأسفل اجلدول ،وحكون امكذاتة
داخويا خبط  8نوغة االٕنلكزيًة و 9نوغة امؼرتَة.
* كامئة املراجع اميت ٕاغمتد ػوهيا املؤمف (امباحر) غند إػداده مبحثو ،ثُؼرض داخل امبحر ػىل ىَئة ٔأركام داخل ٔأكواس ،مث ًال [،]1
[ ،]3-1[ ،]2,1حبَر جس بق امفواظل وامنلط ،ػىل ٔأن حكذة امبحوث مفعةل يف كامئة املراجع املفعةل يف هناًة امللالٍُ .كذة انولة مذبوػ ًا
اب ٔلمس ا ٔلول نومؤمف ،امؼنوانٕ ،امس اجملةل (مائ ًال اب ٔلجنوزيًة) ،س نة امنرش ،امؼدد دااكً و ٔأركام امعفحات .يف حاةل كون املرجع كخا ًاب ،فبٔهو
ٍُكذة ملة املؤمف مذبوػ ًا تبٔمسو ا ٔلول ،امؼنوان ،هجة امنرش ،امعبؼة ،س نة امنرش وامعفحات.
* خيضع امبحر نومراجؼة امؼومَة وامخدكِق انوغوي من كبل حممكني إزنني ،ويف حاةل ثؼارض امخلوميان ً ُوجبٔ إَل حمُك لامر .جية ػىل املؤمف
ا ٔلخذ ابمخوظَات اميت ًلُتهحا احملمكون ٔأو ثلدمي ثربٍر ملنع يف حال ٔأن املؤمف ٍرى ػدم ضورة نوخؼدًالت املُلُتحة.
* ضورة إثباع كواػد امنرش املخبؼة يف امندوة ،وًخؼذر كبول ٔأي حبر ال ًوزتم مؤمفو تلواػد ثلدمي امبحوث نونرش.
يف اخلخام ،حمتىن انوجنة امخحضَيًة نوندوة امخوفِق نوسادة املضاركني يف ٔأغٌلل امندوة وثخلدم هلم مجَؼ ُا جبزًل امضكر وا ٔلمذنان ػىل زلهتم يف
إختاذ ىذه امندوة وس َةل منرش إهخاهجم امؼومي.
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