
                                       

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 

 السادة األعزاء ... األساتذة والزمالء

 حفظكم هللا مجيعا  

مبزيددم  ددت دير ددميرت مدنبدد دس ادتدد  يقددألمنيات الط دة وألددمت دينألدددق ميشددرتموم ار ا ر دد   ش  ددات دياددرت   
 حتت عوودر:يوظمه ققت دجلغرتدمألم ماظت دملت و مت دجلغرتدمألق  أييتعشرت ديذي  ديقمنسيف  ؤمترت دي قت 

 " يف مفرتق طرق .. الوطن العريب" 

 س7102يويألو  72 - 72  تيف ديف ة 

مت يف ني مبشدددملمرات ديفتميدددق مق  دددني ي دددم   دددرتبد مدددؤمترت ديوهمئألدددق يوشدددرتة ديميف هدددذد در دددمل ارشدددرت   ل دددم  
 ديث ممق. ميوق دحلضملة م  -لبمب در اومليق 

 ولكم جزيل الشكر والعرفان ،،،

 
 

 مقرر المؤتمر                                             رئيس المؤتمر        
 

 د. محمود دمحم جمال بشر                                  أ.د دمحم إبراهيم شرف
 
 
 
 



 

 جامعة اإلسكندرية
 كلية اآلداب    

 قسم الجغرافيا                
 ونظم المعلومات الجغرافية              

  
      

 
            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



عشر لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية    السادسالمؤتمر الدولي  
 جامعة اإلسكندرية    –اآلداب  

 م7102 هيولي 72 - 72
 

 في مفترق طرق .. الوطن العربي

استترارارال وتتقسر استتم اوا راظمتتل سلوتتم اواغرساتتلب اوا راظمتتد يالاغتتد ااستتثلقر د ظتت  ق تتم او  تتة    
اوغرا  سااررقلء  ه ان خالل اتؤراراب  رامتد رمترم  غرتم اوا راظمتل   رس ته اواخرر تدا سثتما اوغرتسم 

شتل  س لسالتلل ) اوسطن اوغرب  ظ  ا رتر  طتر  ا اارتقاقال ومتما اولارقلربد ساوارقاخرد ا مأر  اؤراراو
ًال  رتتي  قمقتتد نلاتتد  تتن اوتتسطن اوغربتت  اوتتمة مغتتمه ار رتتد لتتغ د وتتم مشتتمقنل اتتن ايتت  ظتت    تتلر

ا يتين لتراع  رتي ا را ساوسترطد ساواتسارق ساوستمطرا اوسملستمد سا تلساب وطات  رلر خه او قية
اتغل   اويلمتلن اومسمد اوغربمد مارملا سموك ثره أالم ر يراب  لوامد ررللظ   ري رتأاي  اولتراع ساع
ورلوتتلم  اإللستتلل  اوغربتت ا أس ا متتلء و ثتتر استترغالرة اتتقمم ستتلق التتم أساعتت  اوقتترن اورلستت   شتترا أس

ااستترغالرة  غتتق او تتربين اوغتتلوايرين ا سوتتي ساوتللمتتدا سمتتأر  موتتك ساوتتسطن اوغربتت  مشتتمق اتتل مغتتر  
رطتر  أيتسا   ) لوربم  اوغرب ا اومة غيتر ألواتد سأاتلم أخترع ساغت  قسال  ربمتد ظت  ا رتر  طتر ا

ًاتتتد أراتتتلل سستتتثلللل سلولاتتتلل  ظمتتت  سمستتترار اوتتتسطن اوغربتتت   رتتتي ررتتتك اولتتتسرا  اواستتترقي  سنتتت  اا
اوقلراتتتدا أم أن اور يتتتراب او لومتتتد نتتت  اختتتلا وغتتتلوم  ربتتت  اقيتتتق مأختتتم يلللتتتمد اوغرتتتم ظتتت  اورقتتتقم 

وتتد ااال تتد نتتما نتتس اوستتؤالا سمتتأر  اواتتؤرار وا لس  ساواللظستتد اتت  أاتتلومم اوغتتلوم اوارققاتتد ا ختترع  
  رمه 

 

 

 

 

 



 محاور المؤتمر:
 اور سل اوقماساراظ  ساوس لع   1
 اوركلا  اوغرب  ساولرا لب اإلارمامد  2
 اواسارق ااارللقمد يين اومقر سااسرقااد  3
 ر قملب اسارق اوامله  4
 ل س رلامد اسرقااد ظ  اوسطن اوغرب   5
 للل د اوسمل د اوغربمد  6
 ار لق او  ر ا  ار اوغرب   7
 سا رالاب اواسرقي اور يراب اواللخمد  .8

 اوسطن اوغرب  سللل د اواغرسالب .9

 سطن اوغرب  ظ  و  اوغسواد  او11
   ركلا  اسا ق اواغرسالب اوا راظمد ورسطن اوغرب 11
   اولاماد اواثللمد وراخلطر اوييعمد ظ  اوسطن اوغرب 12

 مواعيد تقديم الملخصات والبحوث:
 م15/6/2115اواؤرار اس ق اإل الن ا سل  ن  -
ً ق اوارخص  ن 1/2/2116آخر اس ق اسرالم اوارخللب  -  ثراد ا 311م ) ا ي
 م31/5/2116آخر اس ق اسرالم ا سرا  او  تمد  -
 م2/6/2116اس ق إ الن اوقيسل اوايقع  وألسرا  او  تمد  -
سقق لل  ه م ) ا يلور  ة   ة وم م9/6/2116آخر اس ق وررق  رسسم اواشلرثد ي  ة  -

رسم ااشرراكا سا يلور  ة   ة سقق لل  ه رسم ااشرراك سوم يرس  او  ة ثلاالل ظ  
 اس قها

 م26/6/2116رغرن اوقلعاد اولملعمد ور  سة اواشلرثد ظ  اواؤرار ظ   -
 
 
 
 
 
 



  

 نوعية المشاركة )ال تشمل تكاليف اإلقامة(حسب رسوم التسجيل 

 قسار أار ث ا  351) ان خلرت الراشلرك ي  ة  -
  المه الرةا 611) داخل مصرمن اشلرك ي  ة  -
 قسار أار ث ا  151) خارج مصراشلرك  لو اسر ان  -
 المه الرةا  251) داخل مصرمن اشلرك  لو اسر  -

 االشتراكات تسديد طريقة
إيقاع اوايرغ ا لشرا   ن طر قوراشلرثين ي  ة ان خلرت الر ااشرراكلب اماد ررس   -1

)ررس  لسرا إمللل اإليقاع  ري اوير ق  اورلو : لوقسار ا ار ث  رام او سل    ري 
 ااوكررسل  واقرر أس رعم  اواؤرارا

 214رام او رع  -ظرع اوغاا  –إسم اويلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك:      ا نري اوالرة         
  :       NBEGEGcx204سسم ب ثسق         
 2141111136211415111رام او سل   :            
 ااستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم:      دمحم إيرانمم دمحم  سن شر        

 
 ري نيعد شمك اقيسل اوقظ  وراشلرثين ي  ة ان قاخ  الر ااشرراكلب اماد ررس   -2

 : قسم الجغرافيا ونظم المعلوماتالتالىعنوان على ال لسم ق/ ا اسق دمحم االل  شر 

  االسكندرية -الجغرافية، كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ، الشاطبي 

 متطلبات المشاركة   

 مشرر  ظ  او  سة اواققاد وراؤرار ال ير :
 اارر ل   ا لسر اواؤرار   -
ًام  لوالم  اوغرا  اوا راظي   -  ا للود ساوراقيق سااور
ً ق  أن يرظق ا  او  ة ارخللن أ قنال  لور د اوغربمدا - ً د  ري أا ر ساآلخر  لور د اإللاري

ا ثرادا اراالل اسم او ل ة ا س لسان او  ة ا ساوكرالب 311ثرالب ارخص او  ة  ن )
 اوا رل مد )خا  ثرالب ا رل مه  ري ا ا ا 

 14ا ساوغللس ن او ر مد   ام 14ا  ساثرس د يخط  ام 22×  15أن ركسن أ غلق اوسراد ) -
(Bold)   ( ونوع الخط Simplified Arabic  وال يزيد البحث عن )صفحة شاملة  03

  األشكال.



أا ركسن او  سة اواققاد اق لشرب أس ايق اولشر وقع أس مد لشر أخرع سساء ظ  ااالب  -
  رامد أس اؤراراب سل قد 

ًام او ل ة  ارااغد   ته و سمل  -  اور
سررس   ري نيعد ار لب ال لردا أن ركسن قراد ساسث اولسر ساوخراعط سا شثلل  لومد  -

  لإلالظد إوي ساسقنل ظ  اثللمل ظ  ارن او  ة أمال 
   ا PDFا سا خرع ) WORD ري او ل ة رققمم لسخرين ثلاررين ان   ته أ قنال ) -

 قبول البحوث   
رخا  او  سة اواققاد وراؤرار ورر ثمم اوغرا  اي  اواساظقد  ري  رامل ظ  ارسلب  -

سماثن ورالد اور اير د  قم ايسل او  سة اور  ررانل غير االعاد سا رر ق ا  ا لسر اواؤرارا 
 ساساس لب اواؤرار 

 طريقة التوثيق: 
ًم او ل تسن  لسرخقام أسرس  اورستيق اآلر :    يرر

 مشلر إوي اام  اواراا  ظ  ارن او  ة  ري اول س اآلر : -1

   لباا )اسم اوغلعردا سلد اولشر: اول  د أس اول    

ررر  اواراا  ظ  لملمد او  ة  س  اوررري  ا ياقة  ري أن ا ر رسع العاد اواراا  إا  -2
  ري ررك اور  راب اإلشلرا إويمل ظ  ارن او  ة سظقل ورلولم اآلر :                                

 اولشرا اثلن اولشر   اوكر : اسم اوغلعردا ااسم ا سلا سلد اولشرا  لسان اوكرل ا قار - أ   

اوقسر لب: اسم اوغلعردا ااسم ا سلا سلد اولشرا " لسان اواقلل"ا اسم اوقسر دا اوغققا  -ق  
 اول  لب   

ا  الل غير اوالشسرا: اسم اوغلعردا ااسم ا سلا اوسلدا " لسان اورسلود"ا لسع اورسلودا  -نت   
 اوالاغد أس اواؤسسدا اويرق 

اوكر  اواررااد: اسم اوغلعردا ااسم ا سلا سلد اولشرا اوغلسانا اسم اواررام )سلد لشر  -س  
 اورراادا قار اولشرا اثلن اولشر 

 ش ثد االررلب  اللقر -ً



اسم اواؤوفا اورلر خ )رلر خ اولشر أس ر قية اواسا  أس رلر خ اسررالع اواسا اا اوغلسان أس 
  ورغا  ) مثر  يخطس  العرداا اغرسالب أخرع )رام اواارقا سلف اوستمقدا اوغلسان اوكلا

 أرالم اول  لباا رلر خ ااسررالعا  لسان اواسا  اإلوكررسل      

 نشر البحوث   

رلشر او  سة اواقيسود ظ  اواؤرار ظ  اارق خلص مام أ الل اواؤرار  غق أن رخا   -
 ورارااغد اوغرامد سوشرس  اور ثمم اوغرا   

 لغة المؤتمر  

ً د   -  اور د اوغربمد ساور د اإللاري

 التسهيالت المتوفرة   

 أسغلر اخ اد ان  غا او للق  سس  ررس  وراشلرثين اي  او اسر   -
ً لرا اواغلوم اوسمل مد ظ  اقيلد اإلسثلقر د  -  ر رد و
 سا لب إظطلر شلة سغقاء طسال أملم اواؤرار   -
 ار لب اواؤرار سارغرقلره اورمثلر د  قي د اواؤرار شلارد ثلظد  -
 

 المراسالت   

 اوغلسان اوير قة: -

 -ااستتثلقر د  -الاغتتد اإلستتثلقر د  -ثرمتتد اآلقا   -استتم اوا راظمتتل سلوتتم اواغرساتتلب اوا راظمتتد 
 ا 21526اامسر د الر اوغربمد ) ص   

                112/ 4861413/13ررم سن اوقسم :      112/ 4873188/13ظلك  : 
 

 مقرر المؤتمر                                                      رئيس المؤتمر           

    د. محمود جمال بشر                                             أ.د دمحم إبراهيم شرف        
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