المؤتمر العلمى الدولى لدراسات التراث الشعبى قطاع خدمة المجتمع وتنميةالبيئة بكلية االداب والعلوم االنسانية
باالشتراك مع
مركز بحوث الدراسات االندونيسية
تحت رعاية
أ.د ممدوح غراب
رئيس جامعة قناة السويس
أ.د عاطف محمد ابو النور
نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع
سفير جمهورية اندونسيا بالقاهرة
أ.د عادل السعدنى
عميد كلية االداب
تحت عنوان
الموروث الشعبى بين مصر وا ندونيسيا
20 – 22فبراير 7102
رئيس المؤتمر
أ.د حسن يوسف
امين عام المؤتمر
أ.د مرسي الصباغ
مقرروا المؤتمر
أ.د /أيمن تعيلب
أ.د محمود الضبع
المستشار التربوى والثقافى فى سفارة جمهورية اندونسيا بالقاهرة
الهيئة االستشارية والعلمية للمؤتمر
ا.د /احمد على مرسي  -أ .د  /عبد الرحيم الكردي ،أ  .د  /سميح شعالن  ، -أ.د صالح الراوى  ،أ.د  /مصطفى جاد  -أ  .د /
محمد صالح الدين عيد  ،أ.د احمد عوين  ،أ.د  /محمد رضا الشيني أ  - .أ.د  /ناديه ماهر -أ.د  /نيا لوتى سوتيجا  ،د
توفيق الرحمن  ، -أ سبحان جيالنى
محاور المؤتمر
– 1فى فنون االدب الشعبى
– 2فى عادات وتقاليد الشعوب

– 3فى معتقدات الشعوب
– 4فى الموسيقى الشعبية
– 5فى المشغوالت والصناعات الشعبية
 6فى االزياء الشعبية– 7فى العمارة الشعبية
– 8فى االطعمة والمأكوالت الشعبية
– 9فى الحلى وادوات الزينة الشعبية
– 10فى الرقصات الشعبية عند الشعوب
– 11فى الطب الشعبى
– 12فى المخطوط الشعبى
 13حاملو التراث ( الرواة واالخباريون )– 14المقاصد السياحية والموروث الشعبى

شروط المشاركة
 1تقبل البحوث اذا كانت ضمن محاور المؤتمر مع االلتزام بالمنهجية فى االعداد والكتابة 2يكتب الملخص والبحث على الكمبيوتر باللغة العربية أو بأى لغة أخرى على برنامج )) wordبالخط)( Arabic simplifiedعلى مسافة مفردة وتضاعف المسافة بين الفقرات والعناوين
 3يكتب المتن ببنط ( )01والعناوين الجانبية ((B 01والعناوين الرئيسية ( (B16والهوامش ببنط ( )07فى آخر البحثويشار الى ارقام المراجع داخل متن البحث وترد قائمة مرتبة هجائيا بحسب اسم المؤلف.
 4أن يكون قياس الورق 71× 0271سم ويترك هامش  7771من كال الجانبين 5يرفق بالبحث ملخصان أحدهما باللغة العربية واآلخر باالنجليزية وال يزيد الواحد منها عن  011كلمة بالبريدااللكترونى أو بالبريد العادى على العنوان الموضح بالمراسالت فى موعد غايته  7101 / 07 / 71أو يسلم ألمانة المؤتمر
بالعنوان الموضح بالمراسالت حتى يتثنى نشره فى كتيب ملخصات المؤتمر
 6يرسل البحث كامال على  ( (c dمع أصل وصورتين فى موعد غايته (  ) 7102 / 7 / 01حتى يتثنى نشره ضمنكتاب أعمال المؤتمر
 7تسدد قيمة األشتراك فى موعد غايته ( )7102 / 7 / 01رسوم اإلشتراك فى المؤتمر:-
– 900ج قيمة االشتراك ببحث من داخل مصر شاملة االقامة ونشر البحث
– 500ج قيمة االشتراك ببحث من داخل مصر شاملة قيمة نشر البحث فقط دون االقامة
400$قيمة االشتراك ببحث من خارج مصر شاملة نشر البحث مع االقامة

– 300$قيمة االشتراك ببحث من خارج مصر ونشر البحث دون االقامة
–350ج للمرافق أو المشارك بدون بحث من داخل مصر
–250$للمرافق أو المشارك بدون بحث من خارج مصر
–يراعى أال يزيد البحث عن عشرين صفحة وتحسب الصفحة الزائدة بعشرة جنيهات للباحثين من داخل مصر وخمسة
دوالرات للباحثين من خارج مصر
تسدد رسوم االشتراك نقدا أو بشيك ألمانة المؤتمرمباشرةتخضع البحوث المقدمة للتحكيم العلمى
المراسالت:-
العنوان البريدى _ جمهورية مصر العربية – االسماعيلية – جامعة قناة السويس – (الجامعة القديمة  -حى الشبخ زايد )
– مبنى كلية االداب والعلوم االنسانية
رئيس المؤتمر:-
االستاذ الدكتور  /حسن عبد العليم يوسف
ت 10777112171 /
Emil: - dr_hassan_youssef@hotmail.com

أمين عام المؤتمر:-
االستاذ الدكتور  /مرسى السيد مرسي الصباغ
ت 10011050111 /
Emil: - dr_morsy200077@yahoo.com

