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 عناصر البحث
 عىىان انثحج

انؼُٕاٌ كزبثخ ٚؼجش انؼُٕاٌ ثكم دلخ ٔيظذالٛخ ػٍ يٕضٕع انجحش، َٔزغُت فٗ ٚغت أٌ 

 .االخزظبساد

 انثاحج )أسماء انثاحخيه( اسم

، ٔالثذ يٍ رًٛٛض انجبحش اإلنكزشَٔٙانجشٚذ ٔانؼُٕاٌ، ٔ، االَزًبءادٔاألسًبء،  / االسىٚكزت 

خش آ شٙء أ٘أٔ  اسًّيضم ٔضغ َغًخ ػهٗ  Corresponding Authorػٍ انجحش  انًسئٕل

انجبحضٍٛ، ْٔزا ُٚطجك ػهٗ انٕسلخ انجحضٛخ انزٗ ػهٛٓب أكضش يٍ ثبحش. كًب أٌ  ثبلًٙٚٛضِ ػٍ 

ٔثشٚذ انًشاسهخ ٔسلى رهٛفَّٕ انًحًٕل حزٗ  اإلنكزشَٔٙ ِالثذ يٍ كزبثخ ثشٚذ انشئٛسٙانجبحش 

 حزٗ طجبػخ يغهذ انًؤرًش. إنًّٛٚكٍ انشعٕع 

 مهخص انثحج

ثبنخظ  Abstract)كهًخ. ٔركٌٕ كهًخ يهخض ) 033ٚغت أال ٚضٚذ ػذد كهًبد يهخض انجحش ػٍ 

    Time. . َٕٔع انخظ 21 ثبسرفبعانًهخض يزٍ ، َٔض 21حغى انخظ  (Font Bold)انغبيك 

New Roman  ٗٚهٙيب  االػزجبسٔٚغت أٌ ٚؤخز ف : 

  الثذ أٌ ٚكزت ثؼُبٚخ  ٔثبنزبنٙانًهخض ْٕ َسخخ يظغشح عذا يٍ انجحش فٗ طٕسرّ انُٓبئٛخ

 شذٚذح.

 مبطغ انٕسلخ انجحضٛخ.يعذا ػٍ كم يمطغ يٍ  ايخزظش بالثذ أٌ ٚزضًٍ يهخظ 

  انًخزهفخ يٍ انفحٕص ٚظف ثذلخ يب رى فٗ انجحش يغ كزبثخ يشكهخ انجحش ٔأْذافّ ٔانطشق

 ٔانزحبنٛم انزٗ رًذ ثّ.

  االسزُزبعبدٚخززى انًهخض ثكزبثخ. 

 

 انكهماخ انذانح:

كهًبد ثٕضغ فظهخ فمظ ثٍٛ كم كهًخ ٔرغُت  7 إنٗ 0ٚزى ٔضغ كهًبد دانخ ػهٗ انجحش يٍ 

 أٔ غٛشْب يٍ انكهًبد. -كزبثخ ٔ 

 

 

 

 Introductionانمقذمح 

األػًبل انزٗ رًذ فٗ يغبل انٕسلخ انجحضٛخ ٔانحهٕل ٔرخززى رؼشع انًمذيخ يشكهخ انجحش ٔأْى 

 ثأْذاف انجحش.

 Materials and methodsانمىاد وطرق انعمم 

 -انزحبنٛم  –انفحٕص  –ٚزى ٔطف انًٕاد )انكًٛٛبئٛخ أٔ غٛشْب( ٔانطشق )طشق انؼالط انًخزهفخ 

 . فٗ انٕسلخ انجحضٛخ ثكم دلخ اسزخذيذ...انخ( انزٗ 

 Results and discussionانىتائج وانمىاقشح 

 يٍ انجحش ٔرفسٛشْب ٔيُبلشزٓب. إنٛٓبٕٚضح انجبحش ثكم دلخ انُزبئظ انزٗ رٕطم 
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 Conclusions االستىتاجاخ 

 .اسزُزبعبديٍ  إنّٛٚكزت انجبحش يب رٕطم 

 Acknowledgmentانشكر 

 ًٚكٍ أٌ ركزت ًٔٚكٍ أال ركزت حست سغجخ انجبحش.

 rencesRefeانمراجع 

 أوال: كتاتح انمراجع فى مته انثحج

( 1332، انجغذاد٘انًؤنف أٔ انجبحش ٔسُخ انُشش داخم يزٍ انجحش )يضبل:  اسىٚغت أٌ ٚكزت 

أسفم انظفحخ.   حٕاشٙٔٚحزس أٚضب كزبثخ  .)َظبو ْبسفبسد( دٌٔ كزبثخ انًشعغ فٗ أسفم انظفحخ

عًٛغ انًشاعغ انزٗ ركشد فٗ يزٍ انجحش الثذ أٌ ركزت فٗ لبئًخ انًشاعغ، كًب أٌ عًٛغ 

فٗ يزٍ انجحش. رزكش األشكبل انزبنٛخ  إنٛٓبانًشاعغ انًٕعٕدح فٗ انمبئًخ الثذ أٌ ٚكٌٕ يشبس 

 نهًشاعغ فٗ يزٍ انجحش:

 ٔسُخ انُشش. انجبحش اسىفٗ حبنخ انشعٕع نجبحش يُفشد ػهٗ انجحش: ٚكزت  .2

 انجبحضٍٛ ٔسُخ انُشش. اسىفٗ حبنخ ٔعٕد ثبحضٍٛ ػهٗ انجحش: ٚكزت  .1

كهًخ  إنّٛانجبحش األٔل ٔرضبف  اسىفٗ حبنخ ٔعٕد أكضش يٍ ثبحضٍٛ ػهٗ انجحش: ٚكزت  .0

 "ٔآخشٌٔ" ٔرضبف سُخ انُشش.

فٗ حبنخ انشعٕع ألكضش يٍ يشعغ ٔنًؤنفٍٛ يخزهفٍٛ فٗ فمشح يب يٍ يزٍ انجحش، فٛغت   .4

 رٛت األثحبس فٗ ْزِ انحبنخ أثغذٚب صى رزكش سُخ انُشش ثؼذ كم يؤنف أٔ ثبحش.رش

فٗ حبنخ انشعٕع ألكضش يٍ يشعغ ٔنكٍ نُفس انًؤنف فٗ فمشح يب يٍ يزٍ انجحش، فٛغت  .2

األحذس، أٔ يٍ  إنٗرشرٛت األثحبس فٗ ْزِ انحبنخ أثغذٚب صى سُخ انُشش رشرت صيُٛب )يٍ األلذو 

 رجبع َظبو ٔاحذ فٗ كم انجحش. ااأللذو( ٔنكٍ الثذ يٍ  إنٗاألحذس 

 

 حاويا: كتاتح انمرجع فى قائمح انمراجع 

 رشرت انًشاعغ أثغذٚب فٗ لبئًخ انًشاعغ فٗ َٓبٚخ انجحش. ٔركزت انًشاعغ كًب ٚهٗ:

 Journalsانمراجع انمأخىرج مه مجالخ  -

 –سلى انؼذد  –ػذد انًغهخ  –انًغهخ  اسى –ػُٕاٌ انجحش  –سُخ انُشش  –انجبحش  اسىٚكزت 

 أسلبو انظفحبد.

 انمراجع انمأخىرج مه كتة -

 داس انُشش. –سلى انطجؼخ إٌ ٔعذ  –ػُٕاٌ انكزبة  –سُخ انُشش  –انجبحش  اسىٚكزت 

 األتحاث انمأخىرج مه فصم فى كتاب مىشىر -

 –داس انُشش  –ػُٕاٌ انكزبة  –ػُٕاٌ انفظم  –سُخ انُشش  –انجبحش )انجبحضٍٛ(  اسىٚكزت 

 رى انشعٕع إنّٛ. انز٘أسلبو طفحبد انفظم 

 

 مته انثحج 

 –ٔثخظ غبيك نهؼُبٍٔٚ انشئٛسٛخ )انًمذيخ  24، ٔٚكٌٕ حغى انخظ 20حغى انخظ نًزٍ انجحش 

َٕٔع انخظ   انًشاعغ(، –انشكش  – االسزُزبعبد –انُزبئظ ٔانًُبلشخ  –انًٕاد ٔطشق انؼًم 

Time New Roman. 
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 األشكال:

انظٕسح أٔ انشكم ال  ٔدلخ، انكزبثٙانشكم أٔ انظٕسح ٔٚكٌٕ يشبس نزنك فٗ انُض  لٛىٚغت رش

 ٔفٙ حبنخ ٔعٕد ،َمطخ/ ثٕطخ نهشسٕيبد ٔاألشكبل 033َمطخ/ ثٕطخ نهظٕس، ٔ 033رمم ػٍ 

 ,Aأٔ َضغ  4،0،1،2الثذ أٌ رشلى انظٕس كأٌ َضغ فيغًٕػخ يٍ انظٕس أٔ األشكبل( (نٕحخ 

B, C, D  .ْٔكزا 

  

 انجذاول

فٗ يزٍ انجحش، كًب ٚغت انزأكذ يٍ ػذو  إنّٛأٌ رشلى انغذأل كًب عبء رشلًٛٓب ٔاإلشبسح  ٚغت

 كزبثخ عذأل رى ركشْب فٗ أثحبس أخشٖ. الثذ يٍ ٔضغ ػُٕاٌ انغذٔل أػهٗ انغذٔل َفسّ.

 

 نغح كتاتح انثحج

ًٚكٍ أٌ ٚكزت انجحش ثبنهغخ انؼشثٛخ أٔ انهغخ اإلَغهٛضٚخ، ٔفٗ كهزب انحبنزٍٛ الثذ يٍ يشاعؼخ 

انجحش نغٕٚب ثظٕسح عٛذح، أيب فٗ حبنخ كزبثزّ ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ فال ثذ يٍ رٕحٛذ أسهٕة انكزبثخ 

 ٔال ٚغٕص انًضط ثًُٛٓب(. "انجشٚطبَٙ" اإلَغهٛض٘أٔ  األيشٚكٙ)إيب 

 

 االختصاراخ

 ػُذ ظٕٓسْب ألٔل يشح فٗ يزٍ انجحش.  االخزظبسادالثذ يٍ رحذٚذ 

 

 تقسيم انثحج

انُزبئظ   -ق انؼًم انًٕاد ٔطش –انًمذيخ  –مبطغ رشًم انًهخض يٚغت أٌ ٚمسى انجحش انٗ 

ال  إًَٓبانخ ٔٚغت رشلٛى ْزِ انًمبطغ يب ػذا انًهخض ٔانكهًبد انذانخ )حٛش ... ٔانًُبلشخ

ٛى يٍ انًمذيخ، ٔٚكٌٕ انزشلٛى نهؼُبٍٔٚ انشئٛسٛخ صى نهؼُبٍٔٚ انفشػٛخ ل( ٔٚجذأ انزشٌٚشلًب

 انًُجضمخ يٍ انفشػٛخ ْٔكزا، يضم:

 .سئٛسٙ. يمطغ 2

 .انًمطغ انشئٛسٙ. يمطغ فشػٗ يٍ 2.2

 .انشئٛسٙ انفشػٙ. يمطغ فشػٗ أخش يٍ انًمطغ 2.2.2

 

 

 جذا: مهمحمهحىظح 

ألشكبل طفحخ شبيهخ ا 13ػبنّٛ ٚغت أال رضٚذ ػٍ األثحبس انًمذيخ ثبنًٕاطفبد انزٗ رى ركشْب 

 12طفحخ سٛمٕو انجبحش ثزسذٚذ  13ػٍ يب ٚضٚذ إٌ . ٔانغذأل ٔانًشاعغ ٔعًٛغ ػُبطش انجحش

( ػٍ كم طفحخ صائذح ػٍ ػذد انظفحبد ٌٔ عُٛٓب يظشٚبػششخًسخ ٔ) ب يظشٚبعُٛٓ

 انًطهٕثخ.

 تتمىى نهجميع انمشاركيه، وترحة تانسادج وانهجىح انمىظمح  ،إدارج انمؤتمر

    .فعانياخ انمؤتمر جميع حظا مىفقا ومشاركح فاعهح في
 


