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الخاصة بأبحاث المؤتمر الدولي  –المقاالت العربية واألجنبية  –بمناسبة بدء اإلعداد لطبع المجلدات           
الحضارة اإلنسانية على مر العصور " ، يسرنا أن   األول لكلية اآلثار " اإلسهامات الحضارية لمصر وأثرها في

  نرسل إليكم اإلرشادات التالية المطلوب إتباعها :
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الموعــد النهــائي لتقــديم المقــاالت بعــد االنتهــاء مــن المــؤتمر بثالثــة أشــهر . ولــن ٌيقبــل أي مقــال بعــد هــذا         ••••
  التاريخ .

  تسلم المقاالت إلي أي من :         ••••

  جامعة القاهرة  –مكتب أ .د . عزة فاروق عميد كلية اآلثار 

  جامعة القاهرة .–وكيل كلية اآلثار لشئون الدراسات العليا والبحوث    مكتب أ . د . محمد صالح الخولي

  ) . C D  () نسخة مطبوعة ، باإلضافة إلي نسخة إلكترونية  2تقدم عدد (    ••••
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أحـد ) وتكـون الكتابـة علـى  . A4  )29x21 cm .=8.58x 11. 5 inchالنسخ تكون مطبوعـة علـى ورق   -1
  الوجهين فقط ، وعلى مسافة واحدة بين السطور .

  فقط . IBMللكمبيوتر  Microsoft Wordَيستخدم برنامج     -2



ــــــــة هــــــــو :   -3 ــــــــة العربي ــــــــوع الخــــــــط بالنســــــــبة للكتاب     وحجــــــــم الحــــــــروف Simplified Arabicن
  ، وبالنســــــــــبة للكتابــــــــــة األجنبيــــــــــة يســــــــــتخدم خــــــــــط  Bold 14والعنــــــــــاوين  14( البــــــــــنط ) 

 ""Times New Roman  ( البنط ) والعناوين 12ويكون حجم الحروفBold 12"  "  

عدم مساواة الكالم جهة الهامش األيسر أو األيمن ، وعدم استخدام أنمـاط كتابـة متعـددة وأحجـام مختلفـة      -4
  للخط .

فـي صـفحات مسـتقلة بنهايـة البحـث ، وأرقـام الحواشـي تكـون مرتفعـة  Endnotesتستخدم حواشي ختامية   -5
  عن مستوى السطر ، بين قوسين .

     صفحة متضمنة الصور واألشكال التوضيحية 20مراعاة أن ال يزيد عدد صفحات المقال عن     -6

  تستخدم االختصارات الواردة في :    -7

- Bernard Mathieu , Abbreviations des Pèriodiques et collections en Us àl´FAO 4éme 

ed . ( Cairo, 2003 ) .                                                                            

  ويمكن الحصول عليها من اإلنترنت : 

www.info.egent.net  

  الملخص : 

كلمة بحد أقصى ) في مقدمة البحث يختصر  300ُيقدم ملخص البحث باللغة اإلنجليزية ( في حدود  
  محتواه ومضمونه وأهم نتائجه .
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  مقال دورية :( أ ) 

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

  وٕاذا 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      

  أما اإلشارة المرجعية لكتاب فتكون كما يلي :    -

  102) ،  2004عبد الحليم نور الدين ، اللغة المصرية القديمة ، ( القاهرة        -

  وٕاذا تكرر يكتب :  

  102عبد الحليم نور الدين ، اللغة المصرية القديمة ،        -
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  منفصل. C D، وٕاذا استخدم برنامج آخر يرجى إرساله على    Winglyphيستخدم برنامج                    
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  .   300dpiعلى األقل    يتم عمل مسح ضوئي للصور بدرجة وضوح  -1
  . CMYK TIFFوتحفظ الصور في ملفات من نوع    -2
  يجب تقديم جميع الصور مطبوعة بشكل جيد .   -3
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الكتـاب التـذكاري    مقاالت التي ال تتفـق مـع القواعـد المرفقـة أعـاله سـوف يـتم اسـتبعادها تلقائيـًا مـنال     -1
  للمؤتمر .

  جنيه مصريًا للحضور .100جنيه مصريًا للمتقدمين بأبحاث ،  300قيمة االشتراك      -2

بريـد إلكترونـي .. وذلـك يرجى عند إرسـال المقـاالت ذكـر وسـيلة االتصـال بـالمؤلف : عنـوان ، تليفـون ،   -3
  ليتسنى للجنة النشر مراجعة الباحث عند الحاجة .

  لالستفسار أو لمعرفة مزيد من التفاصيل يرجى االتصال على :      -4
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  د . عزة فاروق سيد حسنين  أ .

                      35675601 تليفون :

                                              البريد اإللكتروني:

d.azzafarouk@gmail.com mail :-E  
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  محمد صالح الخولي   أ . د .

              0102903183تليفون : 

  kholimes@yahoo.com :mail-Eالبريد اإللكتروني :

�00000�00000
0000000000د،،،،،،�  
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  المراسالت على العنوان التالي : 

  12613الجيزة / رقم بريدي :  –جامعة القاهرة  –العنوان البريدي : كلية اآلثار 

  ) 02(  35675602) / سكرتارية العميد ( مباشر ) :  02(  35675601مكتب العميد ( مباشر ) : 

  ) 02(  35728108فاكس : 

 .d.azzafarouk@gmail.commail : -E                               kholimes@yahoo.com :mail-E  

 


