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 بطي اهلل السمحَ السحٗي
((َُ ُِٖتي وََّا َتِحُسُثٕ ًِ أَ َأَفَسَأ ُْ َأ َأٌُتِي َتِصَزُعٌَٕ

َُ َُ الصََّاِزُعٕ  صدم اهلل العظٗي ((ٌَِح
  بسعاٖٛ

 وعال٘ ٔشٖس التعمٗي العال٘ ٔالبحح العمى٘ 
 عبدالسشام عبدادتمٗن العٗطٜ( )أ.د.

  ٔبأغساف
 الطٗد زٟٗظ داوعٛ تهسٖت

 )أ.د. عاده فٕشٙ غّاب(
 ٔحتت غعاز

الٍّٕض بالٕاقع الصزاع٘ لدعي االوَ ))
 ((الػراٟ٘

ٔبدعي وَ وؤضطٛ تكٗي نمٗٛ الصزاعٛ 
االغصاُ لمتٍىٗٛ الصزاعٗٛ ٔالب٠ٗٗٛ 

األٔه الدٔل٘ العمى٘ الطابع ٔوؤمتسِا 
-26لمبحٕخ الصزاعٗٛ لمىدٚ وَ 

. أ.د) ٔعمٜ قاعٛ املسحًٕ 2018/آذاز/27
زوطاُ امحد الطٗف( بٍاٖٛ الكاعات 

 .الدزاضٗٛ

 
 
 
 

 

 زٟٗطًا أ.د. فسٖاه فازٔم حطني
 عطًٕا أ.د. وعد عبدالهسٖي البدٙ

 عطًٕا أ.د. ددٔع غّاب امحد
 عطًٕا أ.ً.د. طازم خمف حطني
 عطًٕا أ.ً.د. ستىد امحد داضي

 عطًٕا أ.ً.د. ستىد زوطاُ امحد
 عطًٕا امحد محادٚ أ.ً.د. اٖاد

 عطًٕا أ.ً.د. عىاد خمف خطس
 عطًٕا ً.د. عىاز ِاغي ضعٗد

 
 
 

 

 ً.د. خمدُٔ فازع ضعٗد
 الطٗد عىاز ٔبداُ وطري

 الطٗد عالٞ حتطني ٖاضني
 الطٗد امحد غانس وّدٙ

 
 
 

 

 زٟٗطًا أ.د. غانس وّدٙ صاحل
 عطًٕا عبدالسشام الكٗط٘أ.د. عبدالِٕاب 

 عطًٕا أ.د. عبداهلل عبدالهسٖي حطَ
 عطًٕا أ.د. حطَ ثاوس شٌصه

 عطًٕا أ.د. ثاوس عبداهلل شِٕاُ
 عطًٕا أ.د. اٖجاز شن٘ ٌاد٘

 عطًٕا أ.د. امحد طاٖظ طْ
 عطًٕا د. مجعٛ ضعٗد العٍربٙ    ضمطٛ عىاُ

 عطًٕا وصس          د. ستىد الطٕدٚ      
China      Zhang Guixue عطًٕا 

 وكسزًا أ.ً.د. احطاُ فاضن صاحل
 
 
 
 
 

 المذٍٛ التحطريٖٛ

 ضهستازٖٛ املؤمتس

 العلميةاللجنة 

 ِدف املؤمتس

االطالع عمٜ التكاٌات اذتدٖجٛ ٔاملعمٕوات اليت 
 تٕانب التطٕز العمى٘ الصزاع٘
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رتبٗٛ املفاِٗي اذتدٖجٛ يف زتاه ال.1

 ٔتػرٖٛ الدٔادَ ٔاجملرتات.
تهٍٕلٕدٗا التكٍٗات اذتدٖجٛ يف زتاه .2

 االغرٖٛ ٔااللباُ.
الرتبٗٛ االضالٗب اذتدٖجٛ يف زتاه .3

ٔاملهٍٍٛ  ٔالتحطني ٔالصزاعٛ اذتافظٛ 
 لمىحاصٗن اذتكمٗٛ.الصزاعٗٛ 

اذتدٖجٛ يف زتاه ارتدوات  الطسم .4
البطتٍٗٛ ٔالٍطٗذٗٛ ٔالصٍٖٛ ٔتصىٗي 

 اذتداٟل.
 وعادتٛ وهافحٛ التصحس ٔخصٕبٛ.5

االزاض٘ ٔتطىٗدِا بالطسم الفٗصٖاٟٗٛ 
 ٔالهٗىٗاٟٗٛ.

الطسم االزغادٖٛ ٔادازٚ املٕازد وعاٍٖٛ .6
 .ٔالكٗاضٗٛ االقتصادٖٛ

تػخٗص ٔوهافحٛ اذتمٕه البدٖمٛ ل.7
 وكأوتّا احٗاًٟٗا.ٔ اآلفات الصزاعٗٛ 

 
خ ٌطخ عمٜ ٔدْ ٔاحد .ٖكدً البحح بجال1

الطباعٛ عمٜ ٔزم تهُٕ وع وساعاٚ اُ 
بامساٞ الباحجني ٌطخٛ تهُٕ ( A4ابٗض )

مبطافٛ ٔاحدٚ بني بدُٔ امساٞ ٌٔطختاُ 
ضي( وَ  2.5ضطس ٔاخس ٔعسض اهلٕاوؼ )

ضي( لمذٕاٌب االخسٝ 2االعمٜ ٔ )
 Microsoftٔباضتخداً بسٌاور )

Word 2010 ٔعمٜ إُ ٖهُٕ ارتط )
 Simplifiedاالضاض٘ بالمػٛ العسبٗٛ )

Arabic )ط االضاض٘ بالمػٛ ٔارت
 Times Newاالٌهمٗصٖٛ )

Roman( ٔحبذي )لمعٍأَٖ ٔاملنت.12 ) 
.ختطع مجٗع االحباخ إىل التكٕٖي 2

 العمى٘.

.تٍػس االحباخ يف زتمٛ داوعٛ تهسٖت 3
لمعمًٕ الصزاعٗٛ ٔبعدد خاص بٕقاٟع 

 املؤمتس.
 .20/11/2017.ٖبدأ تطمٗي االحباخ يف 4
.اٌتّاٞ اضتالً االحباخ يف وٕعد اقصآ 5

15/2/2018. 
.اغعاز الباحجني بكبٕه االحباخ يف 6
1/3/2018. 
( 100.000.ادٕز اغرتاك املؤمتس )7

( لمىػازنٛ بدُٔ 50.000لمىػازنٛ ببحح ٔ )
 حبح.

 

 شروط تقديم البحث محاور المؤتمر
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