
 
  

أبریل ٢٩- ٢٧األربعاء  –االثنین : تجري أشغال المؤتمر  .١
٢٠١٥. 

 .٢٠١٥ رفبرای ١آخر أجل لقبول المداخالت كاملة  .٢
 .یقدم الباحث السیرة الذاتیة مرفق معھا صورة شخصیة   .٣
صفحة ویستثنى من ٣٠ اال یتجاوز عدد صفحات البحث عن  .٤

 .ذلك االبحاث المتمیزة
ترسل البحوث ویتم تحكیمھا وقبولھا وفقا لقواعد النشر بمجلة  .٥

كلیة االداب جامعة حلوان على البرید اإللكترونى للمؤتمر 
gogcn@arts.helwan.edu.eg  

ً ویتم التعامل معھا فى كافة یت .٦ م ارسال البحوث االلكترونیا
 .مراحلھ من خالل البرید االلكترونى

ان تلتزم البحوث باالصول العلمیة من حیث االسلوب والمنھج  .٧
 .والتوثیق المتبعة فى البحوث العلمیة

البحوث والمواد المقدمة للنشر یجب االیكون قد سبق نشرھا،  .٨
 سابقة او مقدمة للنشر فى جھة اخرىاو قدمت فى مؤتمرات 

یتعھد الباحث بعدم نشر البحث او انھ مقدم للنشر فى وعاء  .٩
  اخر او فى اى جھة اخرى

  

  

  رئیس الجامعة /السید االستاذ الدكتور  .١
نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا /السید االستاذ الدكتور .٢

   )عمید كلیة اآلداب(سھیر عبدالسالم /السیدة االستاذة الدكتورة
 )مقرر عام المؤتمر(عمر محمد على /السید االستاذ الدكتور .٣
  )رئیس قسم الجغرافیا(ماجدة جمعة /السیدة االستاذة الدكتورة .٤
  منى عبدالرحمن الكیالى /السیدة االستاذة الدكتورة .٥
  وفیق محمد جمال الدین /السید االستاذ الدكتور .٦
 )منسًقا(محمد عبد العزیز أحمد / السید الدكتور .٧
 )منسقا مشاركا(أمینة عبد هللا سالم / الدكتورة  .٨
 )سكرتیر مكتب العمید(ھشام زكریا  ./ السید أ .٩
  

 
 منى عبدالرحمن الكیالى /السیدة االستاذة الدكتورة .١

 )رئیس اللجنة التحضیریة للمؤتمر(
  وفیق محمد جمال الدین /السید االستاذ الدكتور .٢

 )المجتمع وتنمیة البیئة خدمة وكیل الكلیة لشئون(
 ماجدة محمد احمد جمعھ/السیدة االستاذة الدكتورة .٣
       محمد على محمد عمر /السید االستاذ الدكتور .٤
 جیھان مصطفى البیومى /السیدة االستاذة الدكتورة .٥
  فاطمة محمد احمد عبدالصمد /د.م.السیدة أ .٦
  سید عبدالخالق السید عرفان /د .م.السید أ .٧
  محمد السید حافظ /د .م.السید أ .٨
  رفیق عبدالواحد الدیسطى /د .م.السید أ .٩

  اشرف زكریا العبد /د .م.السید أ .١٠
  طارق كامل فرج /د .م.السید أ .١١
 نصر الدین محمود سالم /د .م.السید أ .١٢
 )منسقا علمیا(محمد عبد العزیز أحمد / توركالدسید الد .١٣
  العربیة واإلنجلیزیة: تقبل  المداخالت باللغتین  : املؤتمرلغة

  

  

 .یتحمل المشارك مسئولیة السفر لموقع الملتقى ومنھ -١
 دوالر  للمشاركین من خارج مصر  ٤٥٠ -٢

 )التاتنقشاملة النشر  واإلقامة واال(
 إقاممن خارج مصر بدون  للمشاركیندوالر  ٣٥٠ -٣

 )داخل الجامعة التاتنقاالالنشر وشاملة (              
 جنیھ للمشاركین من مصر ١٠٠٠ -٤

 )التاتنقشاملة النشر واإلقامة واال(             
 جنیھ للمشاركین من مصر بدون إقامة ٦٠٠ -٥

 )داخل الجامعة التاتنقشاملة النشر  واال(     
مثل (یتحمل الضیف المشارك أیة تكالیف عدا ما سبق ذكره  -٦

التأخر عن الموعد المحدد أو تمدید اإلقامة بالفندق، مصاریف 
 ).المكالمات الخارجیة، مصاریف استخدام خدمة الغرفة

 
مصر ة ور يةجم   العر

العلمي والبحث العا التعليم   وزارة

حلوان داب–جامعة   لية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

املعلومات ونظم غرافيا ا   قسم

  ينظم

حول  ول الدو غرا ا   املؤتمر

ي" العر الوطن املستدامة التنمية ات   اتجا

املستقبل   "وآفاق

ن عاء–ثن ل٢٩-٢٧ر   ٢٠١٥أبر

املؤتمرات حلوان" حسحسن"بقاعة   بجامعة

املؤتمر املشاركة  شروط

نة: أوالً  للمؤتمرشرافيةال  :العليا

العلمية: ثالثاً  نة  للمؤتمرال

واملواصالت قامة و السفر بات   :ترت



 
  
  

  
  

 ً  في الوطن العربي  محور البیئة والتنمیة الطبیعیة  :  أوال

 اتجاھات الفكر التنموي للبیئة في الوطن العربي  

 المناطق المختلفة للبیئة والتطور التنموي  

 عملیات التنمیة والتقويم البیئي  

 نماذج وتطبیقات البیئة وعملیات التنمیة  

 االنسان كعامل جیومورفولوجى وأثره علي عملیات التنمیة  

 البیئة الساحلیة  

 البیئة الصحراوية  

 البیئة الجبلیة  

 البیئة السھلیة  

 التغیرات المناخیة واثرھا علي عملیات التنمیة  

 المحمیات الطبیعیة  

 تخطیط وتنمیة الموارد المائیة 

  

 ً مستدامة االجتماعیة واالقتصادية ال  محور التنمیة  : ثانیا

  في الوطن العربي

 التنمیة السكانیة  

 التنمیة الريفیة  

 التنمیة الحضرية  

 تنمیة الخدمات المختلفة  

 التنمیة الزراعیة  

 التنمیة البیئیة  

 تنمیة موارد المیاه  

 تنمیةالمصايد السمكیة  

 تنمیة المراعي  

 تنمیة موارد التجارة البینیة  

 تنمیة الصناعة والطاقة  

 التنمیة السیاحیة 

  

 ً محور التنمیة البشرية المستدامة في الوطن   : ثالثا

  العربي

 التنمیة السكانیة  

 التنمیة االقتصادية  

 التنمیة العمرانیة  

 تنمیة المرافق العامة والخدمات  

 تطبیق مؤشرات التنمیة البشرية  

 ً محور التنمیة المستدامة في دول مجلس التعاون   : رابعا

  الخلیجى

 التنمیة االقتصادية  

 التكامل البیني  

 استراتیجیة الطاقة  

 التجارة البینیة  

 ً محور التنمیة المستدامة في دول شمال   : خامسا

  وجنوب وغرب أفريقیا

 تنمیة الموارد المائیة  

 التنمیة السیاحیة  

 تنمیة الثروة السمكیة  

 تنمیة الموارد البیئیة  

 ً   محور التنمیة المستدامة في العلوم البینیة  : سادسا

 جتماعیةالعلوم اال 

 العلوم االقتصادية  

 العلوم السیاسیة  

 العالقات الدولیة  

 العلوم االنسانیة  

 اللغات التطبیقیة  

 ً مشكالت وآفاق المستقبل للتنمیة المستدامة  :  سابعا

  في الوطن العربي

 البیئة الطبیعیة ومشكالتھا  

 التنمیة االجتماعیة ومشكالتھا  

 التنمیة االقتصادية ومشكالتھا  

 للتنمیة المستدامة آفاق المستقبل  

  
 
 

  ٥٠٠:  ٣٠٠(أال يزيد عدد الكلمات في المستخلص عن (
 .كلمة 

 
  مستخلصات األبحاث التي قدمت وتم قبولھا في

المؤتمر فقط ھي التي سیتم نشرھا في كتاب 
 .المؤتمر

 
  ١٥(يكتب باللغة العربیة أو لغة البحث x ٢٢ (A4  أال

 .صفحة  ٣٠يزيد عدد أوراق البحث كامل عن 
 

  ١٤(يكتب البحث كامل بحجم الخط (Akhbar MT  ،فقط
للكمبیوتر يتم استخدام برنامج   IBMونوع الخط 

Microsoft Word ،)١٦ (Bold  للعنوان، لألبحاث المقدمة
لألبحاث  Time New Roman) ١٤(باللغة العربیة، و

 .للعنوان Bold) ١٦(ية،المقدمة باللغة اإلنجلیز
 

   يتضمن بوضوح االسم والبرنامج المستخدم في)CD 
يقدم البحث كامل من نسختین مطبوعتین ) + قرص

 .الكتابة، ونسخة على االيمیل المذكور أعاله
 

  يجب كتابة المراجع والمالحظات والھوامش في نھاية
، وتكون بعد footnotes-end notesوال يستخدم  البحث

فوق الخط ) Superscript.) (، أو (لوقف عالمات ا
)endnotes (توضع أرقام الھوامش، واألقواس .

ويستخدم في المراجع اسم العائلة ويتم اختصار بقیة 
 .اللقب

 
  والخطInscribd  أو برنامجGlyph for windos  وبالنسبة

للھیروغلیفي يستخدم برنامج وھو خط تابع لھذا 
 . Phoneticالبرنامج 

  
 

  انعقاد المؤتمر مقر:  
قاعة حسن (يعقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات جامعة حلوان 

  .إلى جانب قاعات مجاورة للجلسات الموازية) حسني
 

املؤتمر  محاور
بحاث و صات امل بكتابة اصة ا  رشادات


