
 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 



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



  .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

   
  
  
  
 



  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

  


