ؤﺗﻤﺮ ﻛﻠﻴﺔ اﻵﺛﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘـﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول
ﻋﻦ
اﻟﺠﻴﺰة ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر:دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻵﺛﺎر واﻟﺘﺮﻣﻴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  6-4ﻣﺎرس 2008
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔـﺎل ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻤﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺛﺮﻳﺔ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘـﺎﻫﺮة
ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺔ :
)أ.د ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻳﻮﺳﻒ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘـﺎﻫﺮة(

ﺘﺤﺘل اﻝﺠﻴزة أﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻵﺜﺎرﻴﺔ ﻋﺒر اﻝﻌﺼور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌددة :
اﻝﻔرﻋوﻨﻴﺔ ,اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﺔ اﻝروﻤﺎﻨﻴﺔ ,واﻝﺒﻴزﻨطﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ,ﺘﻜﺸف ﻤواﻗﻌﻬﺎ اﻝﻌدﻴد ﻤن ﻤﻼﻤﺢ اﻝﺘطور اﻝﺤﻀﺎري
ﻝﻤﺼرﻨﺎ اﻝﻘدﻴﻤﺔ  .ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘوي رﺒوﻋﻬﺎ أﻫم أﺜﺎر اﻝﻌﺎﻝم وأﺤد ﻋﺠﺎﺌﺒﻪ اﻝﺴﺒﻊ واﻝﺘﻲ ﻤﺎ ﺘزال وﺸﺎﻤﺨﺔ وﺼﺎﻤدة ﻝﻌوادي
اﻝزﻤﺎن ﻓﻲ ﻫﻀﺒﺔ اﻝﺠﻴزة .وﺘﻬدف ﻜﻠﻴﺔ اﻵﺜﺎر ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻘﺎﻫرة إﻝﻲ إﻝﻘﺎء اﻝﻀوء ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻴزة ﻋﺒر اﻝﻌﺼور ﻤن ﺨﻼل ﻫذا
اﻝﻤؤﺘﻤر.
وسوف تعقد الجلسة االفتتاحية بقاعة اإلحتفاالت الكبرى بجامعة القاھرة أما جلسات فعاليات المؤتمر فسوف تعقد
بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية بجامعة القاھرة
ويس((رنا تلق((ي م((وافقتكم عل((ى المش((اركة ف((ي فعالي((ات الم((ؤتمر وملخص (ا ً لموض((وع البح((ث وتحدي((د ن((وع المش((اركة س((واء
بالحضور أو المشاركة ببحث  ،وفي حالة المشاركة ببحث يرسل ملخ(ص البح(ث فيم(ا ال يزي(د ع(ن ص(فحة واح(دة ويرف(ق معھ(ا
نسخة الكترونية  CDفي أي من المحاور السابقة والتي سوف تتضمن النشرة التالية عن المؤتمر لمزيد من التفصيالت عنھا ،
وتقبل األبحاث باللغة العربية وبأي من اللغات األجنبية ) اإلنجليزية – الفرنسية – األلمانية – اإليطالي(ة( وعل(ى أن يص(لنا ال(رد
للمشاركة من قبلكم مع نھاية األسبوع األخير من شھر ديسمبر 2007م علما ً بأن رسم االشتراك في المؤتمر للبحوث ھ(و 200
جنيه وبالمشاركة والحضور فقط  100جنيه .
تلتزم األبحاث المعدة للنشر لقواعد النشر المتعارف عليھا دوليا ً بالنسبة لألبحاث المقدمة باللغة العربية .

اﻝﻤﺤﺎور اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺘﻤر
اﻝﻤﺤور اﻷول  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﺎرﻴﺦ

 -1اﻝﺠﻴزة ﻓﻲ اﻝﻌﺼور اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ .
 -2اﻝﻌواﺼم واﻝﻤدن اﻝﻜﺒرى .
 -3اﻝﺠﻴزة ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝرﺤﺎﻝﺔ اﻝﻴوﻨﺎﻨﻴﻴن واﻝروﻤﺎﻨﻴﻴن .
 -4اﻝﺠﻴزة ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺎت اﻝﻤؤرﺨﻴن اﻝﻌرب .
 -5ﻤﻨف ﻋﺒر اﻝﻌﺼور .
 -6ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠﻴزة ﻓﻲ اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ .
 -7ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺠﻴزة ﻓﻲ اﻝﻌﺼور اﻝﺤدﻴﺜﺔ .
اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻵﺜﺎر واﻝﺤﻀﺎرة
 -1ﻤواﻗﻊ آﺜﺎر ﻤﺎ ﻗﺒل اﻝﺘﺎرﻴﺦ .
 -2ﺠﺒﺎﻨﺔ ﻤﻨف اﻝﻤﻘﺎﺒر اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ أو ﻝﻸﻓراد .
اﻝﻨﺼﻴﺔ واﻷﺜرﻴﺔ ﺒﻤواﻗﻊ اﻝﺠﻴزة .
 -3اﻝﻔﻜر اﻝدﻴﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺼﺎدر ّ
 -4اﻝطرز اﻝﻔﻨﻴﺔ واﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂت اﻷﺜرﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻴزة .
 -5اﻝﻬﻴﻜل اﻹداري ﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻵﺜﺎر واﻝﻨﺼوص .
 -6ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﻨﻘﻴب اﻷﺜري ﻓﻲ اﻝﺠﻴزة ﻓﻲ اﻝﻘرن اﻝﻌﺸرﻴن اﻝﻤﻴﻼدي .
 -7آﺜﺎر اﻝﺠﻴزة ﻓﻲ اﻝﻌﺼور اﻝوﺴطﻰ ) اﻝﻤﺴﻴﺤﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ( .
 -8آﺜﺎر اﻝﺠﻴزة ﻓﻲ اﻝﻌﺼور اﻝﺤدﻴﺜﺔ .
ً◌ اﻝﻤﺤور اﻝﺜﺎﻝث  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ واﻝﺘرﻤﻴم
 -1أﻋﻤﺎل اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ واﻝﺘرﻤﻴم ﻝﻠﻤواﻗﻊ اﻷﺜرﻴﺔ ,وأﻫم اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ .
 -2اﻝﺨطط واﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻝﺼﻴﺎﻨﺔ وﺘرﻤﻴم آﺜﺎر اﻝﺠﻴزة :ﻤﺨﺎزن ﺤﻔظ اﻵﺜﺎر وﺘﺴﺠﻴل اﻵﺜﺎر .

اﻝﻤﺤور اﻝراﺒﻊ  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﻴﺌﺔ -:
 -1اﻝظروف اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌددة اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﺎﻵﺜﺎر ﺒﺎﻝﺠﻴزة وﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
 -2اﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﺤﻀﺎري ﻝﻸﺒﻨﻴﺔ واﻝﻤﻨﺸﺌﺎت )اﻝﺤداﺌق -اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ ( اﻝﻤﺤﻴطﺔ
ﺒﺎﻝﻤواﻗﻊ اﻷﺜرﻴﺔ .
اﻝﻤﺤور اﻝﺨﺎﻤس  :ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ -:
 -1اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﻴﺎﺤﺔ اﻵﺜﺎر واﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻬﻤﺎ .
 -2ﺘطوﻴر اﻝﻤواﻗﻊ اﻷﺜرﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻴزة واﻝﻤﺸروﻋﺎت اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﻬﺎ وﺘﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤواﻗﻊ اﻷﺜرﻴﺔ ﺴﻴﺎﺤﻴﺎ ﻋن طرﻴق
 ) -:ﻨﺸرات – ﻜﺘﻴﺒﺎت  -ﻫداﻴﺎ ﺘذﻜﺎرﻴﺔ – طرق  -ﻻﻓﺘﺎت
إرﺸﺎدﻴﺔ  -اﺴﺘراﺤﺎت ( .
 -3إﻋداد ﺒراﻤﺞ ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ودوﻝﻴﺔ ﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎطق اﻷﺜرﻴﺔ واﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎﻝﺠﻴزة .
 -4ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝوﻋﻲ اﻝﺴﻴﺎﺤﻲ واﻷﺜري ﺒﻴن أﺒﻨﺎء ﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﺠﻴزة .

قواعد النشر لألبحاث المشارك بھا ضمن أعمال المؤتمر الدولي  :الجيزة عبر العصور
في الفترة من  6-4مارس 2008م
ضمن احتفالية مئوية جامعة القاھرة
=======================
السادة الزمالء األفاضل
تحية طيبة وبعد ،،،،
بمناسبة بدء اإلعداد لطبع المجلدات – المقاالت العربية واألجنبية – الخاصة بأبحاث المؤتمر الدولي األول لكلية اآلث(ار " الجي(زة
عبر العصور " ،
يسرنا أن نرسل إليكم اإلرشادات التالية المطلوب إتباعھا :

أوالً  :قواعد عامة :
·

الموعد النھائي لتقديم المقاالت 2008/ 7 /15م  .ولن يٌقبل أي مقال بعد ھذا التاريخ .

·

تسلم المقاالت إلي أي من :

مكتب أ .د  .عالء الدين عبد المحسن شاھين عميد كلية اآلثار – جامعة القاھرة
مكتب أ  .د  .محمد صالح الخولي وكيل كلية اآلثار لشئون الدراسات العليا والبحوث –جامعة القاھرة
·

تقدم عدد )  ( 2نسخة مطبوعة  ،باإلضافة إلي نسخة إلكترونية ) . ( C D

ثانياً  :الشكل النھائي للمقاالت :
 -1النسخ تك(ون مطبوع(ة عل(ى ورق  ( 29x21 cm .=8.58x 11. 5 inch . ) A4وتك(ون الكتاب(ة عل(ى أح(د ال(وجھين
فقط  ،وعلى مسافتين بين السطور .
 -2يَستخدم برنامج  Microsoft Wordللكمبيوتر  IBMفقط .
 Simplifiedوحج(((((((((م الح(((((((((روف
 -3ن(((((((((وع الخ(((((((((ط بالنس(((((((((بة للكتاب(((((((((ة العربي(((((((((ة ھ(((((((((و Arabic :
 ، Boldوبالنس(((((((((((بة للكتاب(((((((((((ة األجنبي(((((((((((ة يس(((((((((((تخدم خ(((((((((((ط
) الب(((((((((((نط (  14والعن(((((((((((اوين 14
"  "Times New Romanويكون حجم الحروف ) البنط (  12والعناوين "" Bold 12
 -4عدم مساواة الكالم جھة الھامش األيسر أو األيمن  ،وعدم استخدام أنماط كتابة متعددة وأحجام مختلفة للخط .
 -5تس((تخدم حواش((ي ختامي((ة  Endnotesف((ي ص((فحات مس((تقلة ملحق((ة ب((النص  ،وأرق((ام الحواش((ي تك((ون مرتفع((ة ع((ن
مستوى السطر ،وال توضع بين قوسين .
 -6مراعاة أن ال يزيد عدد صفحات المقال عن  20صفحة متضمنة الصور واألشكال التوضيحية .
 -7تستخدم اإلختصارات الواردة في :
- Bernard Mathieu , Abbreviations des Pèriodiques et collections en Usage àl´FAO 4éme ed .
( Cairo, 2003 ) .
ويمكن الحصول عليھا من اإلنترنت :
www.info.egent.net
الملخص  :يُقدم ملخص البحث باللغة اإلنجليزية ) في حدود  150كلمة ( في مقدمة البحث يختصر محتواه ومضمونه وأھم
نتائجه .

ثالثاً  :قواعد كتابة المراجع المستخدمة ضمن متن البحث :

) أ ( مقال دورية :
- R. Kim, " Two New Kingdom Oracle Petition" RdE48 ( 1997 ), 279.

وإذا تكرر المقال نفسه يكتب :
- Kim ,RdE 48, 279.
 وفي حالة اإلشارة إلي مقال في كتاب لعدة مؤلفين :- A. Loprieno, " Loyalty to the King ,to God, to Oneself," in Peter Der
Manuelian ( ed. ) ,Studies in Honor of William Kelly Simpson, ( Bston,
1996 ),532-552
وإذا تكرر يكتب :
- A.Loprieno, in Peter Der Manuelian ( ed. ) ,
Studies in Honor of William Kelly
Simpson ,532-552.
) ب (اإلشارة المرجعية لكتاب فتكون كما يلي :
- S . J. Clackson , Coptic and Greek Texts relating to the Hermopolite Monastery of Apa
Apollo,110 (Oxford, 2000,110
وإذا تكرر يكتب :
- Clackson , Coptic and Greek Texts relating to the Hermopolite Monastery of Apa
Apollo,110
 أما اإلشارة المرجعية لكتاب فتكون كما يلي :عبد الحليم نور الدين  ،اللغة المصرية القديمة  ) ،القاھرة 102 ، ( 2004
وإذا تكرر يكتب :
عبد الحليم نور الدين  ،اللغة المصرية القديمة 102 ،
) جـ ( في حالة تضمين نص ھيروغليفي ضمن صفحات البحث :
يستخدم برنامج  ، Winglyphوإذا استخدم برنامج آخر يرجى إرساله على  C Dمنفصل.
رابعاً  :القواعد التنظيمية المرتبطة بالصور واألشكال التوضيحية :
 -1يتم عمل مسح ضوئي للصور بدرجة وضوح على األقل . 300dpi
 -2وتحفظ الصور في ملفات من نوع . CMYK TIFF
 -3يجب تقديم جميع الصور مطبوعة بشكل جيد .
خامساً  :إجراءات تنظيمية وإدارية
 -1المقاالت التي ال تتفق مع القواعد المرفقة أعاله يتم سوف يتم استبعادھا تلقائيا ً من الكت(اب الت(ذكاري للم(ؤتمر
.
 -2قيمة اإلشتراك  200جنيه مصريا ً  ،مقابل تحكيم ونشر األبحاث ،وإذا زادت عدد ص(فحات البح(ث ع(ن  20ص(فحة
يدفع  20جنيھا ً مصريا ً مقابل الورقة الواحدة .
 -3يرجى عند إرس(ال المق(االت ذك(ر وس(يلة االتص(ال ب(المؤلف  :عن(وان  ،تليف(ون  ،بري(د إلكترون(ي  ..وذل(ك ليتس(نى
للجنة النشر مراجعة الباحث عند الحاجة .
 -4لالستفسار أو لمعرفة مزيد من التفاصيل يرجى االتصال على :

 مقرر عام المؤتمرأ  .د  .عبد الحليم نور الدين
تليفون 0101402957 :

بريد اإللكتروني :

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوثأ  .د  .محمد صالح الخولي
تليفون 0102903183 :

بريد إلكتروني kholimes@yahoo.com :

