شروط املشاركة في املؤتمر
 .1تجري أشغال المؤتمر :االثنين – األربعاء 72-72أبريل
.7112
 .7آخر أجل لقبول المداخالت كاملة  1فبراير .7112
.3
.4
.2

.6
.2
.8
.2

يقدم الباحث السيرة الذاتية مرفق معها صورة شخصية .
اال يتجاوز عدد صفحات البحث عن 31صفحة ويستثنى من
ذلك االبحاث المتميزة.
ترسل البحوث ويتم تحكيمها وقبولها وفقا لقواعد النشر بمجلة
كلية االداب جامعة حلوان على البريد اإللكترونى للمؤتمر
gogcn@arts.helwan.edu.eg
يتم ارسال البحوث االلكترونيا ً ويتم التعامل معها فى كافة
مراحله من خالل البريد االلكترونى.
ان تلتزم البحوث باالصول العلمية من حيث االسلوب والمنهج
والتوثيق المتبعة فى البحوث العلمية.
البحوث والمواد المقدمة للنشر يجب االيكون قد سبق نشرها،
او قدمت فى مؤتمرات سابقة او مقدمة للنشر فى جهة اخرى
يتعهد الباحث بعدم نشر البحث او انه مقدم للنشر فى وعاء
اخر او فى اى جهة اخرى

ا
أول :اللجنة إلاشرافية العليا للمؤتمر :
.1
.7
.3
.4
.2
.6
.2
.8
.2

السيد االستاذ الدكتور /رئيس الجامعة
السيد االستاذ الدكتور/نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
السيدة االستاذة الدكتورة/سهير عبدالسالم (عميد كلية اآلداب)
السيد االستاذ الدكتور/عمر محمد على (مقرر عام المؤتمر)
السيدة االستاذة الدكتورة/ماجدة جمعة (رئيس قسم الجغرافيا)
السيدة االستاذة الدكتورة/منى عبدالرحمن الكيالى
السيد االستاذ الدكتور/وفيق محمد جمال الدين
السيد الدكتور /محمد عبد العزيز أحمد (منس ًقا)
الدكتورة  /أمينة عبد هللا سالم (منسقا مشاركا)
السيد أ /.هشام زكريا (سكرتير مكتب العميد)

ا
ثالثا :اللجنة العلمية للمؤتمر
 .1السيدة االستاذة الدكتورة/منى عبدالرحمن الكيالى
(رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر)
 .7السيد االستاذ الدكتور/وفيق محمد جمال الدين
(وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة)
 .3السيدة االستاذة الدكتورة/ماجدة محمد احمد جمعه
 .4السيد االستاذ الدكتور/عمر محمد على محمد
 .2السيدة االستاذة الدكتورة/جيهان مصطفى البيومى
 .6السيدة أ.م.د/فاطمة محمد احمد عبدالصمد
 .2السيد أ.م.د /سيد عبدالخالق السيد عرفان
 .8السيد أ.م.د /محمد السيد حافظ
 .2السيد أ.م.د /رفيق عبدالواحد الديسطى
 .11السيد أ.م.د /اشرف زكريا العبد
 .11السيد أ.م.د /طارق كامل فرج
 .17السيد أ.م.د /نصر الدين محمود سالم
 .13الدسيد الدكتور /محمد عبد العزيز أحمد (منسقا علميا)
لغة املؤتمر :تقبل المداخالت باللغتين  :العربية واإلنجليزية

جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة حلوان – كلية آلاداب

ترتيبات السفر وإلاقامة واملواصالت:
 -1يتحمل المشارك مسئولية السفر لموقع الملتقى ومنه.
 421 -7دوالر للمشاركين من خارج مصر
(شاملة النشر واإلقامة واالتنقاالت)
 321 -3دوالر للمشاركين من خارج مصر بدون إقام
(شاملة النشر واالتنقاالت داخل الجامعة)
 1111 -4جنيه للمشاركين من مصر
(شاملة النشر واإلقامة واالتنقاالت)
 611 -2جنيه للمشاركين من مصر بدون إقامة
(شاملة النشر واالتنقاالت داخل الجامعة)
 -6يتحمل الضيف المشارك أية تكاليف عدا ما سبق ذكره (مثل
التأخر عن الموعد المحدد أو تمديد اإلقامة بالفندق ،مصاريف
المكالمات الخارجية ،مصاريف استخدام خدمة الغرفة).

قسم الجغرافيا ونظم املعلومات
ينظم
املؤتمر الجغرافي الدولي ألاول حول
"اتجاهات التنمية املستدامة في الوطن العربي
وآفاق املستقبل"
الاثنين – ألاربعاء  72-72أبريل 7102
بقاعة املؤتمرات "حسن حسني" بجامعة حلوان

محاور املؤتمر
ل اًًً:محورًالبيئةًوالتنميةًالطبيعيةًًفيًالوطنًالعربي
أو ً



اتجاهات الفكر التنموي للبيئة في الوطن العربي



المناطق المختلفة للبيئة والتطور التنموي



عمليات التنمية والتقويم البيئي



نماذج وتطبيقات البيئة وعمليات التنمية



االنسان كعامل جيومورفولوجى وأثره علي عمليات التنمية



البيئة الساحلية



البيئة الصحراوية



البيئة الجبلية



البيئة السهلية



التغيرات المناخية واثرها علي عمليات التنمية



المحميات الطبيعية



تخطيط وتنمية الموارد المائية

ثاني ًااًًً:محورًالتنميةًًالجتماعيةًوالقتصاديةًالمستدامةً
فيًالوطنًالعربي



التنمية السكانية



التنمية الريفية



التنمية الحضرية



تنمية الخدمات المختلفة



التنمية الزراعية



التنمية البيئية



تنمية موارد المياه



تنميةالمصايد السمكية



تنمية المراعي



تنمية موارد التجارة البينية



تنمية الصناعة والطاقة



التنمية السياحية

ثالث ًااًًً:محورًالتنميةًالبشريةًالمستدامةًفيًالوطنً

إلارشادات الخاصة بكتابة امللخصات والابحاث

العربي



التنمية السكانية



التنمية االقتصادية



التنمية العمرانية



تنمية المرافق العامة والخدمات



تطبيق مؤشرات التنمية البشرية

رابع ًااًًً:محورًالتنميةًالمستدامةًفيًدولًمجلسًالتعاونً



أال يزيد عدد الكلمات في المستخلص عن ()033 : 033
كلمة .



مستخلصات األبحاث التي قدمت وتم قبولها في
المؤتمر فقط هي التي سيتم نشرها في كتاب
المؤتمر.



يكتب باللغة العربية أو لغة البحث ( A4 )22 x 50أال
يزيد عدد أوراق البحث كامل عن  03صفحة .



يكتب البحث كامل بحجم الخط ( Akhbar MT )51فقط،
ونوع الخط  IBMللكمبيوتر يتم استخدام برنامج
 Bold )51(، Microsoft Wordللعنوان ،لألبحاث المقدمة
باللغة العربية ،و( Time New Roman )51لألبحاث
المقدمة باللغة اإلنجليزية Bold )51(،للعنوان.



يتضمن بوضوح االسم والبرنامج المستخدم في (CD
قرص)  +يقدم البحث كامل من نسختين مطبوعتين
الكتابة ،ونسخة على االيميل المذكور أعاله.



يجب كتابة المراجع والمالحظات والهوامش في نهاية
البحث وال يستخدم  ،footnotes-end notesوتكون بعد
عالمات الوقف ( ،أو  )Superscript( ).فوق الخط
( )endnotesتوضع أرقام الهوامش ،واألقواس.
ويستخدم في المراجع اسم العائلة ويتم اختصار بقية
اللقب.



والخط  Inscribdأو برنامج  Glyph for windosوبالنسبة
للهيروغليفي يستخدم برنامج وهو خط تابع لهذا
البرنامج . Phonetic

الخليجى



التنمية االقتصادية



التكامل البيني



استراتيجية الطاقة



التجارة البينية

خامس ًااًًً:محورًالتنميةًالمستدامةًفيًدولًشمالً
وجنوبًوغربًأفريقيا



تنمية الموارد المائية



التنمية السياحية



تنمية الثروة السمكية



تنمية الموارد البيئية

سادس ًااًًً:محورًالتنميةًالمستدامةًفيًالعلومًالبينية



العلوم االجتماعية



العلوم االقتصادية



العلوم السياسية



العالقات الدولية



العلوم االنسانية



اللغات التطبيقية

سابع ًااًًً:مشكالتًوآفاقًالمستقبلًللتنميةًالمستدامةً
فيًالوطنًالعربي



البيئة الطبيعية ومشكالتها



التنمية االجتماعية ومشكالتها



التنمية االقتصادية ومشكالتها



آفاق المستقبل للتنمية المستدامة



مقرًانعقادًالمؤتمرً:
يعقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات جامعة حلوان (قاعة حسن
حسني) إلى جانب قاعات مجاورة للجلسات الموازية.

