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  :األول الدوليالمؤتمر 

  مصر ودول البحر المتوسط عبر العصور 

  ٢٠١٤أكتوبر  ١٨-١٥

  جامعة القاھــــــرة –كلیــــة اآلثــــــــــــار 

  مقــدمـــــــة
ل مصر ودو" :األول تحت عنوان الدوليالمؤتمر جامعة القاھرة  -كلیة اآلثارنظم ت

للمتخصصین   عام منتدى، حیث یعد ھذا المؤتمر بمثابة "حوض البحر المتوسط عبر العصور
لإلطالع على المستجدات والمستحدثات وما انتھت إلیھ اآلثاریین والمرممین ووالباحثین 

الدراسات والبحوث فى مجال دراسات اآلثار والترمیم حول مصر ودول البحر المتوسط ودول 
  . كة معھماالعالم المختلفة ذات التأثیرات الحضاریة والمشتر

إحداث تطور  إلىالمتزاید فى علوم اآلثار والصیانة فى الوقت الحاضر  الوعيوقد أدى 
 المستقرة خالل العقود األخیرةربما تلغى بعض النظریات  والتي والمعلومات في المفاھیم

لصیانة المواد األثریة  أكثر أماناً لوضع طرق جدیدة حیث نھدف في ھذا المؤتمر . الماضیة
نأمل أن تكشف كما  اعتماداً على ما استجد من نظریات، والمواقع األثریة والمبانيبالمتاحف 

  .وتعطى محاور المؤتمر معلومات جدیدة فیما یتعلق بعلوم اآلثار وصیانتھا
على إعطاء حلول لآلثار  الماضيفى  اعتمدتقد إن العدید من السیاسات ونجد لآلسف 

 كما أنھ من . على المدى البعید تخدم حلول اإلھتمام بوضعوالصیانة على المدى القصیر دون 
أصبحت  واألبنیة والمواقع المواد األثریة أن المحافظة على أن نضع في االعتبار الضروري

الباحثین، العلماء والتعاون بین  لذا فإن   .مالعال المجتمعات فى الدول في جمیع أنحاء مسؤولیة
والمھنیین، واألثریین والمرممین فى المعاھد والجامعات والمكتبات والشركات والمتاحف 

علوم  تثرىضع الحلول وإعطاء معلومات جدیدة األساس لو یھدف فىوغیرھا فى ھذا المؤتمر  
  . اآلثار وصیانتھا

  

  الزیارات العلمیة أثناء المؤتمر
 .اقع األثریة فى القاھرة والجیزةالمتاحف والمو -
 .جامعة القاھرة فى سقارة بالجیزة –حفائر كلیة اآلثار  -
  . بمنطقة األھرامات" عرض الصوت والضوء" باإلضافة إلى -
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  محاور المؤتمر

  اآلثار عبر العصور فى مصر ودول البحر المتوسط 

 .اآلثار والبیئة -
 .التاریخ والحضارة -
 .تكنولوجیا المواد –التصویر  –الفنون  –العمارة  -
 . اللغات القدیمة -
 .التأثیرات الحضاریة المتبادلة بین دول البحر المتوسط والعالم الخارجى -
 :اآلثــــــــــار -

 .الروماني الیونانيحتى نھایة العصر  -
 .البیزنطيالعصر  -
 .العصور الوسطى واإلسالمیة -
 .العصر الحدیث -

 . البردیات والنقوش والمسكوكات -

  صیانة اآلثار

 .عملیات التوثیق للمواد والمواقع األثریة -
 .المركبةأسالیب الفحوص والتحالیل للمواد العضویة وغیر العضویة والمواد  -
 .التأثیرات البیئیة على المواد والمواقع األثریة -
 .أسالیب الترمیم والصیانة للمواد األثریة والتراثیة العضویة وغیر العضویة -
 .األثریة والتراثیة للمباني المعماريالترمیم  -
 .الصیانة الوقائیة فى المتاحف والمواقع األثریة -

  موضوعات خاصة

 .دور العلوم األساسیة فى خدمة اآلثار -
 .وصیانتھا اآلثارالتكنولوجیا الحدیثة فى مجال  استخدامتطبیقات  -
 .العلوم القدیمة فى مصر ودول البحر المتوسط -
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  واألبحاث المقدمةمعلومات عن الملخصات 
ولجان المؤتمر ترحب بجمیع األوراق البحثیة التى تدخل فى نطاق محاور 

زید عن تال فیجب أوملخصات األبحاث . ومتعلقة بھ من قریب أو بعید -المؤتمر 
أن یحدد والملخص یجب . كلمة یجب أن ترسل طبقا لألوقات المحددة أسفلھ ٣٠٠

نحن . الخاصة بورقة العمل واالستنتاجات الغرض من البحث وإعطاء ملخص للنتائج
الملخصات عبر موقع المؤتمر اإللكتروني وذلك بالضغط على كلمة نرحب باستقبال 

ویمكن أن إرسال الملخص أیضا عن طریق البرید . أسفل ھذه الصفحة" ملخص"
والعنوان  االسمكما یرجى كتابة . أو الفاكس الموضحین أسفل الصفحة اإللكتروني

  .كامال وعنوان المؤتمر على كل المراسالت التى سوف تتم للجان المؤتمر
ویجدر ، التاليالنھائیة للبحث كامال محددة فى الجدول  وتوقیتات الموافقة

البد من إلقاء البحث فى المؤتمر وسیكون بعد الموافقة على البحث كامال،  التنویھ أنھ
لغة . بجدول المؤتمر وكذلك بدفع رسوم المؤتمر ھناك تعھد بذلك حتى یلتزم الجمیع

. المؤتمر ستكون اإلنجلیزیة أو العربیة سواء فى كتابة البحث أو عند إلقاء البحث
. وفى حالة األبحاث التى ستلقى باللغة العربیة سیكون ھناك ترجمة باللغة اإلنجلیزیة

رجمة فوریة باللغة أما فى حالة األبحاث التى ستلقى باإلنجلیزیة فلن یكون لھا ت
وإرسال الملخصات أو األبحاث كاملة ستكون طبقا للتواریخ الموضحة  .العربیة
   .باألسفل

  

  إرسال الملخصات

  م٢٠١٤مایو  ١  أخر موعد الستالم الملخصات
  م٢٠١٤مایو  ١٥  اإلخطار بقبول البحث

  ٢٠١٤مایو  ٣٠  أخر موعد الستالم الملخصات بعد مراجعتھا
   

  كامالإرسال البحث 

  م٢٠١٤یونیة  ١  أخر موعد الستالم ورقة البحث كاملة
  م٢٠١٤یونیة  ١٥  اإلخطار بقبول ورقة البحث

أخر موعد الستالم ورقة البحث الكاملة بعد 
  مراجعتھا

  ٢٠١٤یونیة  ٣٠
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  إستمارة التسجیل
  "مصر ودول حوض البحر األبیض المتوسط عبر العصور"

  م٢٠١٤أكتوبر  ١٨-١٥
  جامعة القاھـــــــــرة –كلـــیة اآلثــــــــار 

 ----------------------------------------------------  
 ------ ---األسم األول  --------- ) السیدة –السید  –مدرس  –أستاذ مساعد  –أستاذ (اللقب 

  ---------- أسم العائلة 
  ---------- -------------------------------------------------------------  :المنظمة/ الھیئة 
  -------------------------------------------------------------------------------- : العنوان

  ------------------------------------------------------------------------ :البرید اإللكترونى
  -------- ------------------------------------:الفاكس --------------------------- : التلیفون

  :رسوم المؤتمر بالدوالر األمریكى
  $ ٤٠٠  المشاركین مع حجز فندق جامعة القاھرة ·
  $٣٠٠  المشاركین بدون حجز فندق جامعة القاھرة ·
  $٣٠٠  القاھرةمع حجز فندق جامعة ) ماجستیر أو دكتوراه(الطالب  ·
  $٢٠٠  بدون حجز فندق جامعة القاھرة) ماجستیر أو دكتوراه(الطالب  ·
  جنیھ مصرى ١٢٠٠  المصریین مع حجز فندق جامعة القاھرة  ·
  جنیھ مصرى ٦٠٠  المصریین بدون حجز فندق جامعة القاھرة ·
مع حجز فندق جامعة ) ماجستیر أو دكتوراه(الطالب المصریین  ·

  القاھرة
  جنیھ مصرى ٩٠٠

بدون حجز فندق جامعة ) ماجستیر أو دكتوراه(الطالب المصریین  ·
  القاھرة

  جنیھ مصرى ٤٠٠

  
بالنسبة للطالب علیھم إحضار ما یثبت ھویتھ الطالبیة أو ما یثبت تسجیلھ للماجستیر أو  ·

 .الدكتوراه، وعلیھ إرسال ذلك الى اللجنة المنظمة للمؤتمر أو بالبرید اإللكترونى
  

  رسوم المؤتمر طریقة دفع
سوف یتم دفع إشتراك المؤتمر أثناء المؤتمر أو قبلھ، فى حالة قبول البحث للنشر البد من إرسال 

  . إشتراك المؤتمر أو إرسال ما یفید تعھد بدفع الرسوم أثناء المؤتمر
  

  :یجب إرسال إستمارة التسجیل الى
  )مقرر عام المؤتمر(جمعة عبد المقصود . د.أ

  جامعة القاھرة –كلیة اآلثار 
  ١٢٦١٣: الرقم البریدى

  ٠٢٣٥٧٢٨١٠٨-٠٠٢: الفاكس
 gomaaabdelmaksoud@yahoo.com: البرید اإللكترونى

                       emcta@cu.edu.eg  
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 لتلقى الورقة البحثیة الرئیسياإلطار 
عند إرسال الورقة البحثیة فى صورتھا النھائیة البد أن تشتمل الورقة البحثیة على العنوان، مفتاح 

 الرئیسيالباحث أو أسماء الباحثین، الملخص، جسم البحث  اسمللكلمات الدالة على البحث، 
والشكر والمراجع  تنتاجاتواالسالمحتوى على المقدمة، مواد وطرق العمل النتائج والمناقشة 

جمیع عناوین األشكال البد أن تفصل فى ملف منفرد وتكون مرتبة كما تم . التى تم الرجوع إلیھا
جمیع األشكال مع أرقامھا البد أن تأتى فى شكل . للورقة البحثیة الكتابيفى النص  إلیھااإلشارة 

JPEG . المدمجة  االسطوانةویرسل علىCD  یليما: 
  .للبحث الكتابيللنص  Word fileملف وورد  -
 .بأرقامھا وبالترتیب كما جاء فى متن البحث األشكالعلیھ عناوین   Word fileملف وورد  -
 .للصور أو األشكال المذكورة فى البحث JPEG) ملفات(ملف  -
 .بداخلھ رقم الجدول والعنوان ومحتویات الجدول نفسھ عملف خاص بالجداول موضو -

 

  :البحثیة تأكد منقبل أن ترسل الورقة 
عن تداول ) خاصة لألبحاث الموجود علیھا أكثر من باحث(یجب أن یكون ھناك باحث مسئول 

ویكتب على البحث . الورقة البحثیة بین الباحث واللجنة المسئولة عن تلقى أبحاث المؤتمر
  :التالیة عن الباحث المسئول عن الورقة البحثیة المعلومات

  .اإللكترونيعنوان البرید  -
 .بالكامل البریديالعنوان  -
 ).یفضل المحمول(رقم التلیفون  -
 .رقم الفاكس -

 

  :إضافیة نوجزھا فیما یلى اعتباراتكما أن ھناك 
البد من مراجعة المقالة من حیث اللغة قبل إرسالھا مراجعة جیدة سواء كانت المقالة باللغة  -

  .العربیة أو اللغة اإلنجلیزیة
كما سیتم اإلشارة إلیھ فیما بعد عند الحدیث عن كتابة (سلیمة البد من كتابة المراجع بصورة  -

 .لھذا المؤتمر) المراجع
جمیع المراجع المذكورة فى قائمة المراجع فى نھایة البحث البد أن تكون قد ذكرت فى متن  -

 .البحث نفسھ والعكس صحیح
 

  عناصر البحث

  عنوان البحث
العنوان كتابة ونتجنب فى یعبر العنوان بكل دقة ومصداقیة عن موضوع البحث یجب أن 

  .االختصارات

  )أسماء الباحثین(الباحث  اسم
، والبد من تمییز الباحث اإللكترونيالبرید والعنوان، و، االنتماءاتواألسماء،  / االسمیكتب 

أخر  شيء أيأو  اسمھمثل وضع نجمة على  Corresponding Authorعن البحث  المسئول
كما أن . الباحثین، وھذا ینطبق على الورقة البحثیة التى علیھا أكثر من باحث باقيیمیزه عن 
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وبرید المراسلة ورقم تلیفونھ المحمول حتى  اإللكترونيالبد من كتابة برید  الرئیسيالباحث 
  .حتى طباعة مجلد المؤتمر إلیھیمكن الرجوع 

  ملخص البحث
بالخط  Abstract)(وتكون كلمة ملخص . كلمة ٣٠٠یجب أال یزید عدد كلمات ملخص البحث عن 

 Time. ونوع الخط . ١٢ بارتفاعالملخص متن ، ونص ١٢حجم الخط  (Font Bold)الغامق 

New Roman یليما  االعتبارویجب أن یؤخذ فى :  
البد أن یكتب بعنایة  وبالتاليالملخص ھو نسخة مصغرة جدا من البحث فى صورتھ النھائیة  ·

  .شدیدة
 .البد أن یتضمن ملخص مختصر جدا عن كل مقطع من قاطع الورقة البحثیة ·
یصف بدقة ما تم فى البحث مع كتابة مشكلة البحث وأھدافھ والطرق المختلفة من الفحوص  ·

 .والتحالیل التى تمت بھ
 .االستنتاجاتیختتم الملخص بكتابة  ·

 

  :الكلمات الدالة
كلمات بوضع فصلة فقط بین كل كلمة وتجنب  ٧ إلى ٣یتم وضع كلمات دالة على البحث من 

  .أو غیرھا من الكلمات -كتابة و 
  

 Introductionالمقدمة 
تعرض المقدمة مشكلة البحث وأھم األعمال التى تمت فى مجال الورقة البحثیة والحلول وتختتم 

 .بأھداف البحث

  Materials and methodsالمواد وطرق العمل 
 -التحالیل  –الفحوص  –طرق العالج المختلفة (والطرق ) الكیمیائیة أو غیرھا(یتم وصف المواد 

  . فى الورقة البحثیة بكل دقة استخدمتالتى ) الخ...

  Results and discussionالنتائج والمناقشة 
 .یرھا ومناقشتھامن البحث وتفس إلیھایوضح الباحث بكل دقة النتائج التى توصل 

  Conclusions االستنتاجات 
  .استنتاجاتمن  إلیھیكتب الباحث ما توصل 

  Acknowledgmentالشكر 
 .یمكن أن تكتب ویمكن أال تكتب حسب رغبة الباحث

  Referencesالمراجع 
 كتابة المراجع فى متن البحث: أوال

) ٢٠٠٥، البغدادي: مثال(المؤلف أو الباحث وسنة النشر داخل متن البحث  اسمیجب أن یكتب 
.  أسفل الصفحة حواشيویحذر أیضا كتابة ) دون كتابة المرجع فى أسفل الصفحة) نظام ھارفارد(

جمیع المراجع التى ذكرت فى متن البحث البد أن تكتب فى قائمة المراجع، كما أن جمیع 
تذكر األشكال التالیة . فى متن البحث إلیھامة البد أن یكون مشار فى القائالمراجع الموجودة 

  :للمراجع فى متن البحث
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  .الباحث وسنة النشر اسمیكتب : فى حالة الرجوع لباحث منفرد على البحث .١
  .الباحثین وسنة النشر اسمیكتب : فى حالة وجود باحثین على البحث .٢
كلمة  إلیھالباحث األول وتضاف  سمایكتب : فى حالة وجود أكثر من باحثین على البحث .٣

  .وتضاف سنة النشر" وآخرون"
فى حالة الرجوع ألكثر من مرجع ولمؤلفین مختلفین فى فقرة ما من متن البحث، فیجب   .٤

 .ترتیب األبحاث فى ھذه الحالة أبجدیا ثم تذكر سنة النشر بعد كل مؤلف أو باحث
ى فقرة ما من متن البحث، فیجب فى حالة الرجوع ألكثر من مرجع ولكن لنفس المؤلف ف .٥

األحدث، أو من  إلىمن األقدم (ترتیب األبحاث فى ھذه الحالة أبجدیا ثم سنة النشر ترتب زمنیا 
 . ولكن البد من إتباع نظام واحد فى كل البحث) األقدم إلىاألحدث 

 
  كتابة المرجع فى قائمة المراجع : ثانیا

  :وتكتب المراجع كما یلى. فى نھایة البحثترتب المراجع أبجدیا فى قائمة المراجع 
  Journalsالمراجع المأخوذة من مجالت  -

 –رقم العدد  –عدد المجلة  –المجلة  اسم –عنوان البحث  –سنة النشر  –الباحث  اسمیكتب 
 .أرقام الصفحات

  المراجع المأخوذة من كتب -
 .دار النشر –رقم الطبعة إن وجد  –عنوان الكتاب  –سنة النشر  –الباحث  اسمیكتب 

  األبحاث المأخوذة من فصل فى كتاب منشور -
 –دار النشر  –عنوان الكتاب  –عنوان الفصل  –سنة النشر  –) الباحثین(الباحث  اسمیكتب 

 .أرقام صفحات الفصل التى تم الرجوع إلیھ
  

  متن البحث 
 –المقدمة (وبخط غامق للعناوین الرئیسیة  ١٤، ویكون حجم الخط ١٣حجم الخط لمتن البحث 

ونوع الخط   ،)المراجع –الشكر  – االستنتاجات –النتائج والمناقشة  –المواد وطرق العمل 
Time New Roman.  

  

  :األشكال
 –صورة  أولكل شكل  JPEGیجب أن ترسل جمیع األشكال بصورة منفردة محفوظة على ملف 

الصورة أو الشكل  ودقة، الكتابيكما یجب ترمیم الشكل أو الصورة ویكون مشار لذلك فى النص 
، یمكن أن یكون  بوصة للرسومات واألشكال/نقطة ٦٠٠بوصة للصور، و/نقطة ٣٠٠ال تقل عن 

وفى ھذه الحالة البد أن ترقم الصور كأن نضع ) مجموعة من الصور أو األشكال (ھناك لوحة 
  . وھكذا A, B, C, Dأو نضع  ٤،٣،٢،١

   
  
  
  
 



٨ 
 

  الجداول
فى متن البحث، كما یجب التأكد من عدم  إلیھأن ترقم الجداول كما جاء ترقیمھا واإلشارة  یجب

  .البد من وضع عنوان الجدول أعلى الجدول نفسھ. كتابة جداول تم ذكرھا فى أبحاث أخرى
  

  

  لغة كتابة البحث
یمكن أن یكتب البحث باللغة العربیة أو اللغة اإلنجلیزیة، وفى كلتا الحالتین البد بد من مراجعة 
البحث لغویا بصورة جیدة، أما فى حالة كتابتھ باللغة اإلنجلیزیة فال بد من توحید أسلوب الكتابة 

  ).، وال یجوز المزج بینھمااإلنجلیزيأو  األمریكيإما (
  

  االختصارات
  . عند ظھورھا ألول مرة فى متن البحث االختصاراتالبد من تحدید 

  

  تقسیم البحث
النتائج   -المواد وطرق العمل  –المقدمة  –قاطع تشمل الملخص میجب أن یقسم البحث الى 

حیث أنھ ال (الخ ویجب ترقیم ھذه المقاطع ما عدا الملخص والكلمات الدالة ---والمناقشة 
من المقدمة، ویكون الترقیم للعناوین الرئیسیة ثم للعناوین الفرعیة المنبثقة  ویبدأ الترمیم) یرقما

  :من الفرعیة وھكذا، مثل
  .رئیسيمقطع . ١

  .الرئیسيالمقطع مقطع فرعى من . ١.١
  .الرئیسي الفرعيمقطع فرعى أخر من المقطع . ١.١.١

 

  :ملحوظة ھامة جدا
صفحة شاملة األشكال  ٢٥األبحاث المقدمة بالمواصفات التى تم ذكرھا عالیھ یجب أال تزید عن 

عشرة (جنیھ  ١٠صفحة سیقوم الباحث بتسدید  ٢٥ما یزید عن . شيءوالجداول والمراجع وكل 
 .   عن كل صفحة زائدة عن عدد الصفحات المطلوبة) جنیھات

  


