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: يينظ  مرك  يي اللحح العلمي  ؤجممر اللدول اللاسس  حو  جحت رعايت إلاجحاد العاملي للمؤسساث العلميت

جمقيت اللحح العلمي  
 2015أغسطس    19  -18الجكائم العاصمت 

املي سمدر طالبي . د: رئيست املؤجمم

 ماو بللكاي . أ: املنسق العام

 

 

: جحطئت

 في مدىريا دورا صخيدت، أضظ على القائمو والدؤوب الدائم العلمي البدث يلعب
 فعالت خلىو  ئيجادب الكفيلت ألاضاضيت الىضيلت كىهه وئصالخه، ؤلاوطاوي اإلاجخمع نهىض

 حميع على العلمي الخقدم مىاكبت خالو مً اليىميت الخياة في جىاحهىا التي للمشكالث

. ألاصعدة

 الفكزر  هخاحهائ بمطخىي  مزرىن  العلميت اإلاإضطاث فشل أو هجاح ئن ،وباإلاقابل
  مزجبط أهه كما ، العلميت الخخصصاث شتى في العلميو

ًا
  ارجبااا

ًا
 لها التي البدث بفزر  وزيقا

 .مطخىارا ورفع العلميت ألابدار ئززاء في وبارس  مميز دور 

 في العلمي البدث حيل ومزكش العلميت للمإضطاث العالمي الاجداد مطيرة خالو ومً
 بصعىبت حعمل علميت كفاءاث اكدشاف جم أحلها، مً أضطا التي ألارداف جدقيق ضبيل

 حعمل بدث فزر  جظم مخخصصت أقطام بفخذ  بالخفكير بادارتهما دفع مما اهفزادر، وبشكل

 الخبراث وجبادو العزاقيل ججاوس  بهدف  للمزكش لميالع وؤلاشزاف الاجداد رعايت جدذ

 .العلمي بالبدث والنهىض ،والاقتراخاث

 الدسجيل العلمي إلاجلطه باالهدطاب اإلاهخمين أو أعظائه حميع الاجداد يدعى وعليه
 جزقيت خىو  الخاضع العلمي البدث حيل مزكش بمإجمز واإلاشاركت البدثيت الفزر  رذه طمً

: الخاليت الدطاؤالث خىو  اإلاإجمز ئشكالياث لىر جدب خيث العلمي البدث
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 :املؤجمم إشكالياث
 جخطيها؟ يمكً وكيف العلمي البدث معىقاث ماهي -
 ؟ العلمي البدث وجطىيز لترقيت الخديثت الخكىىلىحيت الخقىياث حسخير يخم كيف -
  مجخمعاجىا؟ نهظت في حطارم علميت وكفاءاث باخثين جكىيً  ضبل ماهي -
 العلمي؟ البدث وجطىيز جزقيت مجاو في العلميت اإلاإضطاثو الباخثين مً كل دور  مارى -

: املؤجمم أهلف
 على والخأكيد جطىيزه أحل مً العلمي البدث إلاعىقاث خلىو  يجادئ ئلى اإلاإجمز يهدف
 الاجداد أعظاء جظم ،الاجداد ألقطام جابعت بدث فزر  حشكيلو الجماعي، العمل طزورة

 ووشكلىن  مشتركت، مىاطيع على  عملىن و يقترخىن  ، جمزاإلاإ بهذا واإلاسجلين الطابقين
 العليا بالدراضاث اإلاسجلين الطلبت جخزج أبدار ومىاقشت وؤلاشزاف الخدروظ ريئت

  .باالجداد

 :  املعييت دالاخلصاصاث ألاقسام

( راشمي غشالن. أ اإلاشزوع مديزة) والفكزيت ألادبيت الدراضاث قطم .1

( بلبكار حماو. أ: اإلاشزوع مديز) والاحخماعيت ؤلاوطاهيت العلىم قطم .2
 (رور االبيص . د: جدذ ئشزاف)  الدوليت والعالقاث الدولي القاهىن  قطم .3

( يدياور  راديت. د: اإلاشزوع مديزة) ةالاضتراجيجي والدراضاث الطياضيت العلىم قطم .4

: د عايمها اللححث شمدط
 أو هدواث في به اإلاشاركت ضبق قد يكىن  وأال ،اإلاإجمز ئشكالياث ئخدي البدث  عالج أن 

. قبل مً لليشز جقديمه جم أو مإجمزاث
 في والجديت باألصالت يخميز وأن البدث، كخابت في ومعاييره العلمي اإلاىهج مزاعاة يجب 

. الخدليل

 الاهجليزيت واللغت الفزوطيت، واللغت العزبيت، باللغت البدىر جقبل. 

 الثىائيت اإلاداخالث  جقبل ال.  
 أو الفزوطيت باللغت جزحمخه و العزبيت باللغت البدث عً ملخص الدسجيل باضخمارة يزفق 

  150) واخدة صفدت خدود في الاهجليزيت
ًا
 .(كلمت

 ( 20) عشزون البدث يخجاوس  أال 
ًا
 ( A4) حجم صفدت

ًا
 .واإلاالخق اإلازاحع شاملت

 بزهامج على اإلاداخالث جكخب (MICROSOFT WORD )بخط Traditional Arabic 14 حجم 

  Time new Roman وبخط للهىامش، باليطبت 11و العزبيت، باللغت اإلاداخالث إلاتن باليطبت

 .للهىامش باليطبت 10 وبحجم للمتن باليطبت ألاحىبيت باللغت للمداخالث 12 بحجم
 في واإلاالخق والفهارص واإلازاحع صفدت، كل نهايت في اأوجىماجيكيًا  والخعليقاث الهىامش وطع 

  رىامشها جدرج ال التي البدىر وشز عً وعخذر: )البدث نهايت
ًا
 .(أوجىماجيكيا

 اإلادددة آلاحاو في أعاله اإلاذكىرة باإلاىاصفاث والبدىر اإلالخصاث جزضل.  
 اإلادددة آلاحاو في الكامل هصها جقديم بعد ئال اإلاقبىلت اإلاداخالث جبرمج ال . 
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