
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 أْذاف انًؤتًر
 ثبٌمضب٠ب اٌشإ٘خ ثبٌفْٕٛ ٚ اٌؼّبسح .عّغ اٌؼٍّبء ٚ اٌخجشاء ٚ اٌّٙز١ّٓ ِٓ ع١ّغ اٌزخظظبد اٌّؼ١ٕخ  -1

ٚ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚ  اإلثذاعفٟ اعزخذاَ االثزىبس ٚ  ٚ اٌّغزمج١ٍخ ٠ىشط اٌّإرّش العزىشبف االثحبس اٌحب١ٌخ -2

 اٌزم١ٕبد إٌبشئخ ٚ اٌزفبػ١ٍخ .

، ٚ االثحبس ِزؼذدح اٌزخظظبد ث١ٓ اٌّشبسو١ٓ ِٓ ِخزٍف اٌّغبالد ٚرشغ١غ  رشغ١غ اٌجحش اٌؼٍّٟ -3

 اٌزخظظبد اٌغذ٠ذح .

ثبٌفْٕٛ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١ب  عاإلثذااٌحٛاس ث١ٓ األوبد١١ّ٠ٓ ٚ ا١١ٌّٕٙٓ ِٓ ِخزٍف اٌزخظظبد حٛي االثزىبس ٚ  -4

 .ٚ اٌؼّبسح 

ٚساق ػًّ ِٓ األوبد١١ّ٠ٓ ٚ ا١١ٌّٕٙٓ ٚ اٌخجشاء ِٓ ِغبالد ٚ أرشغ١غ اٌجبحض١ٓ ػٍٝ رمذ٠ُ اثحبس ٚ  -5

 ػٍَٛ ِزؼذدح .

 رشغ١غ اٌجبحض١ٓ فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ ػٍٟ اٌزط٠ٛش ٚ االثزىبس ٚ اإلثذاع . -6

 يحأر انًؤتًر 
 يحأر انفٌُٕ فٙ انًجتًغ                              

 اٌفٓ اٌشلّٟ. - اٌؼّبسح ٚاٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ.               -

 ٕ٘ذعخ اٌّؼٍِٛبد.                              - اٌفْٕٛ ٚاٌّزبحف اٌؼ١ٍّخ. -

 فٓ اٌخضف ٚإٌحذ ٚاٌزشثخ. - ٕ٘ذعخ إٌّبظش اٌطج١ؼ١خ.                        -

 اٌذساعبد اٌّزٕٛػخ فٟ اٌّح١ظ اٌفٓ .                                                      - . ّبسح اٌذاخ١ٍخ ٚاٌزوبء االططٕبػٟاٌؼ -

 ربس٠خ اٌفْٕٛ.                                   - رٕظ١ُ اٌفْٕٛ ٚاٌحفع.                             -

 ِّبسعخ اٌفْٕٛ اٌّؼبطشح.                    - اٌزٕمً اٌشلّٟ فٟ فٓ اٌغشاف١ه. -

 اٌزطٛس فٟ اٌطشق األعزؼشاض١خ - ئداسح اٌفٓ ٚاٌّزبحف.                          -

 دٚس اٌفٓ فٟ اٌحفبظ ػٍٝ ا٠ٌٛٙخ. - اٌزظ١ُّ اٌغشاف١ىٟ ٚاألٌؼبة اٌشل١ّخ -

 .      اٌغ١شا١ِه ٚإٌحذ ٚاٌحشف ا١ٌذ٠ٚخ - اٌّؼٍِٛبد ٚدساعخ اٌّزبحف.              -

 اٌشعُ ٚاٌطالء ٚاٌطجبػخ.                    - اٌخظ اٌؼشثٟ ٚاٌخظ اٌزظ٠ٛشٞ. -

 فٓ اٌغشاف١ه ٚرظ١ُّ اٌّٛالغ - اٌحذاصخ ٚاألطبٌخ فٟ اٌفْٕٛ. -

 اٌحشوخ اٌف١ٕخ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ. - اٌفٓ اٌزظ٠ٛشٞ.                             -

 اٌزظ١ُّ اٌغشاف١ىٟ.                    - االلزظبد ٚاٌفٓ.                              -

 األداء اٌفٕٟ.      - اٌزوبء االططٕبػٟ ٚاٌفٕٟ.           -

 اٌشؤ٠خ اٌف١ٕخ. - اٌفٓ فٟ اٌذٌٚخ اٌؼشث١خ. -

 سؤٞ ئثذاػ١خ عذ٠ذح ٌٍفْٕٛ. - ع١ىٌٛٛع١خ اٌفٓ ٚاٌزظ١ُّ. -

 اٌفْٕٛ فٟ اٌذٌٚخ األٚسٚث١خ. - ٚاٌٛعبئظ اٌغذ٠ذح. اٌفٓ اٌغشاف١ىٟ -

 اٌفْٕٛ ٚاٌضمبفخ. - اٌم١ُ االثذاػ١خ ٌٍفْٕٛ اٌجالعز١ى١خ اٌشل١ّخ -

 اٌفْٕٛ اٌغزاثخ: اٌفْٕٛ ٚرٚٞ االحز١بعبد اٌخبطخ -

 اداسح ٚرظ١ٕف ٚرغ٠ٛك اٌزشاس اٌفٕٟ. -

 اٌٍّى١خ اٌّىب١ٔخ ٚاٌفىش٠خ فٟ اٌفٓ ٚاٌزظ١ُّ -

 اٌغذ٠ذح فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌفٕٟ.رىٌٕٛٛع١ب ٚاٌٛعبئظ  -

 .رط٠ٛش إٌّب٘ظ ٚاألعشاءاد اٌزشث٠ٛخ فٟ ِغبالد اٌفٓ ٚاٌزظ١ُّ -

 



 

 

 

 

 

 

 انؼالج بانفٍ

 ثحٛس اٌؼالط ثبٌفٓ، ٚاٌزذس٠ظ ٚاٌّّبسعبد اٌزٟ رؼضص أٚ رؼبٌظ اٌؼٕظش٠خ ٚاٌمّغ ٚػذَ اٌّغبٚاح االعزّبػ١خ. -

 االعزؼّبس فٟ ػالعبد اٌفْٕٛ اإلثذاػ١خ.اٌجحش ٚاٌزذس٠ظ ٚاٌّّبسعبد اٌزٟ رؼضص اٌزٛط١ٓ ٚأٙبء  -

 اٌّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌجشاِظ اٌف١ٕخ ٌٍزؼ١ٍُ ِذٞ اٌح١بح. -

 فْٕٛ ث١ٓ اٌطٍت اٌّغشحٟ ٚاٌزغٛق االلزظبدٞ. -

 اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاالرغب٘بد اٌحذ٠ضخ فٟ رؼ١ٍُ اٌفْٕٛ ٚاٌزظ١ُّ. -

 رم١ٕبد ٚطشق حذ٠ضخ فٟ ِغبي اٌفْٕٛ. -

 ذ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌحذ٠ضخ.اداء اٌفْٕٛ ث١ٓ اٌزمب١ٌ -

 اٌزظ١ُّ اٌشلّٟ ٚاٌزوبء االططٕبػٟ ٚاٌغزاثخ. -

 اٌزظ١ُّ اٌغشاف١ىٟ ٌٍّؼبل١ٓ. -

 اٌّّبسعبد اإلثذاػ١خ اٌزٟ رض٠ذ ِٓ ش١ٌّٛخ ٚارغبع اٌذػُ االعزّبػ١خ. -

 اٌجحٛس اٌمبئّخ ػٍٟ اٌفْٕٛ اٌزٟ رشوض ػٍٟ االٔزبط اٌّشزشن ٌٍّؼشفخ ٚاٌزؼبْٚ. -

 عبد اإلثذاػ١خ اٌزٟ رشعً رأص١ش٘ب ػٍٟ اٌٛثبء.اٌؼالط ثبٌفٓ أٚ اٌّّبس -

ألٌٚئه اٌٍز٠ٓ ٠حظٍْٛ ػٍٟ اٌؼالط ثبٌفٓ أٚ اٌّّبسعبد اإلثذاػ١خ اٌزٟ رحبفع ػٍٟ اٌشفب١٘خ ٚاالًِ ٚاٌشػب٠خ  -

 اٌذػُ ٚوزٌه ِمذِٟ اٌخذِخ.

 االػزجبساد ٚاٌزٛرشاد فٟ ِّبسعبد اٌؼالط اٌفٕٟ االفزشاضٟ، ِضً اٌّشبسوخ ٚاألخالق. -

 اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ٚاٌش٠بض١بد ٚاٌّحشوبد. ّٔزعخ -

 عٛدح اٌح١بح ٚوبًِ اٌظٛسح فٟ اٌفضبء فٟ اٌزظ١ُّ اٌّىبٟٔ. -

 اٌحفع ٚئػبدح اٌزؼذ٠ً: لضب٠ب االعزذاِخ. -

 الفنون الجميلة

 .األوربٌة الدول فً الفن - .  العربٌة الدول فً الفن -
 .الثمافات و الفن - .  البصرٌة الفنون -
 .التشكٌلً بالفن العالج - .  رالكارٌكاتٌ فن -
 .الرلمً الفن - .  التصمٌم و الفن سٌكولوجٌة -
 .الفنون فً األصالة - .  للفنون جدٌدة إبداعٌة رؤي -
 .التطبٌمٌة الفنون و المتاح - .المجسمات و والنحت الخزف فنون -
 .  الجدٌدة والوسائط الجرافٌن فنون - .  التصوٌري الخط و العربً الخط -
 .  العرض أسالٌب تطوٌر - .  التطبٌمٌة الفنون -
 .  الهوٌة علً الحفاظ فً الفن دور - .الخاصة االحتٌاجات ذوي و الفنون -

 .الرلمٌة التشكٌلٌة للفنون اإلبداعٌة المٌم - .تسوٌمه و خدمات و الفنً التراث إدارة -

 .العربً بالوطن الفنٌة والحركة الفنون -

 .والتصمٌم الفن فً الفكرٌة الملكٌة المكانٌة -

 .الجرافٌكً والتصمٌم المتعددة الوسائط تكنولوجٌا -

 .الفنون تعلٌم فً الجدٌدة والوسائط التكنولوجٌا -
 



 

 

 

 

 

 

 .والتصمٌم الفن مجاالت فً التعلٌم أسالٌب و المناهج تطوٌر -

 .الحٌاة مدي للتعلٌم الفنون و التربٌة لبرامج العالمٌة والموانٌن -

 .السوق التصاد ورهانات المتحفٌه مطلب بٌن الفنون -

 .الشارع فنون فً متنوعة دراسات -

 .والتصمٌم الفنون تعلٌم فً الحدٌثة التمنٌات و الخٌانة -

 .الفنون مجاالت فً الحدٌثة التدرٌس وطرق تمنٌات -

 .الجدٌدة والوسائط التمالٌد بٌن األدائٌة الفنون -

 .الرجاع و والتفاعلٌة الرلمً التصمٌم -
 الفنون التطبيقية

 .والتصمٌم اإلصدار تكنولوجٌا - .اإلنتاج تخطٌط و الحدٌثة اإلدارة نظم -
 .الخاصة االحتٌاجات لذوي التصمٌم - .التطبٌك و المفهوم بٌن التصمٌم -
 .الخدمة و المنتج بٌن التصمٌم - .االفتراضً التصمٌم -
 .اإلنتاج فً ودورها الخامة ثمافة - .  المنتج وتسوٌك التصمٌم عملٌات إدارة -
 .الخامات - .اإللكترونً والتسوٌك المنتج تسوٌك -
 .العماري التسوٌك بٌن التصمٌم - .المنتج و التصمٌم فً المٌمة -
 .المهارات زٌادة فً المصمم دور - .اإلدارة و اإلنتاج تكنولوجٌا -
 .التنافسٌة إطار فً الٌدوٌة الحرف -

 .التطبٌمٌة الفنون و التكنولوجٌا تطبٌمات فً حدٌثة اتجاهات -

 (.المجتمع خدمة فً) التطبٌمٌة للفنون جدٌدة إبداعٌة رؤى -

 .التطبٌمٌة الفنون فً التعلٌم وتمنٌات الذكاء -

 .اإلنتاج عملٌات تخطٌط و الحدٌثة اإلدارة نظم -

 .التنافسٌة المجاالت كأحد االستخدام و التدوٌر إعادة -

 .التنافسٌة للتصمٌم االستراتٌجً الدور -

 .اإلنتاج و التصمٌم فً الحدٌثة العلوم تطبٌمات -

 .العمل سوق بحاجات ارتباطها تعلٌم فً الحدٌثة التمنٌات -

 .المومً االلتصاد فً المتوسطة و الصغٌرة المؤسسات دور تعظٌم -

 .المومً االلتصاد فً دورها و مجتمعٌة شراكة التطبٌمٌة الفنون -

 محاور السينما
 شؼش٠خ اٌىزبثخ ٚع١ٕبس٠ٛ اٌغ١ّٕب. - اٌّٛاطٕخ حٛاسا ع١ّٕبئ١بً . -

 فْٕٛ اٌغ١ّٕب ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك. - ٌزغغ١ذ خظٛط١خ االٔزّبء. اٌغ١ّٕب فضبء -

 اٌزٍمٟ ث١ٓ اٌشٚا٠خ ٚاٌف١ٍُ. - عذ١ٌخ اٌزأصش ٚاٌزأص١ش ث١ٓ اٌغ١ّٕب ٚاألدة . -

 اٌشلّٕخ فٟ طٕبػخ األفالَ. - ع١ّٕب اٌّٛاطٕخ، اٌؼاللخ ٚاٌّفَٙٛ. -

 ارغب٘بد اٌغ١ّٕب اٌؼشث١خ. - األلزجبط ث١ٓ اٌشٚا٠خ ٚاٌغ١ّٕب. -

 اٌف١ٍُ اٌغ١ّٕبئٟ ثشٚػ إٌض األدثٟ. ػاللخ -

 األثؼبد اٌضمبف١خ فٟ اٌزجبدي ث١ٓ األدة ٚاٌغ١ّٕب. -



 

 

 

 

 

 

 اٌغ١ّٕب اٌؼشث١خ ث١ٓ اٌفشص اٌّّىٕخ ٚاٌّزبحخ. -

 اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌحذ٠ضخ ٚأصش٘ب ػٍٝ اإلٔزبط اٌغ١ّٕبئٟ. -

 األفالَ اٌزغش٠ج١خ اٌؼشث١خ ث١ٓ اٌّحبوبح ٚاٌخ١بي. -

 رٛاعٗ فْٕٛ اٌغ١ّٕب.اٌزحذ٠بد اٌّغزمج١ٍخ اٌزٟ  -

 دٚس اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشل١ّخ ٚاٌٛعبئظ اٌغذ٠ذح فٟ اٌز١ٍفض٠ْٛ ٚطٕبػخ اٌغ١ّٕب. -

 محاور الموسيقى

 األفاق المستمبلٌة لتعلٌم الموسٌمً . - الفنون الموسٌمٌة األداء واإلنتاج و اإلدران . -
 الموسٌمً و الطفل . - استراتٌجٌات التعلٌم الموسٌمً المعاصر  . -
 العالج بالموسٌمً . - اإلبداع الموسٌمً المعاصر . الشباب و -
 الحفاظ علً الهوٌة الموسٌمٌة العربٌة. - التواصل والشراكة مع الثمافات المختلفة . -

 الطفل فً التراث الموسٌمً. -         اآلفاق المستمبلٌة لتعلٌم الموسٌمى العربٌة . -
 إشكالٌات التراث الموسٌمً العربً. -                   ٌزشاص١خ.       ا اٌظ١بغخ اٌّٛع١م١خ اٌّؼبطشح ٌألػّبي -

  الرؤى المستمبلٌة لإلبداع الموسٌمً. -

 التربٌة الفنٌة والموسٌمٌة وذوي االحتٌاجات الخاصة. -
 الموسٌمى وتعدٌل سلون الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة. -
 أسالٌب وآلٌات وأشكال جدٌدة لإلبداع الموسٌمً. -
 إطار التعلٌم الموسٌمً عن بعد.التنمٌة المستدامة فً  -
 تفاعل الشباب المبدعٌن مع المعطٌات اإللكترونٌة. -
 التكنولوجٌا الرلمٌة ودورها فً الحفاظ على التراث الموسٌمً. -
 إنشاء لواعد البٌانات األرشٌفٌة واالفتراضٌة لعلوم الموسٌمى. -
 التحول الرلمً وأدوات التعلٌم عن بعد وفنون الموسٌمى. -
 ات فً الحفاظ على التراث الموسٌمً.دور المؤسس -

 المسرح

 المضاٌا التوعوٌة فً مسرح الطفل .          - الدراما واإلبداع الفنً .                           -
 .المسرح وسؤال الهوٌة - النص المسرحً المفهوم و الخصائص . -

 والتمنٌات.الترجمة المسرحٌة : المماربات  - الفنون األدائٌة وعلوم المسرح. -
 ِغزمجً اٌّغشػ ٚ رحذ٠برٗ ٚ اٌزغبسة اٌّغشح١خ ٌٍطفً . -

 .اٌفْٕٛ األدائ١خ ث١ٓ اٌزمب١ٌذ ٚ اٌٛعبئظ اٌغذ٠ذح  -

 دٚس اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشل١ّخ ٚ اٌٛعبئظ  اٌغذ٠ذح فٟ ئػبدح رشى١ً اٌّغشػ ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ ٚطٕبػخ اٌغ١ّٕب. -

 يحأر انؼًارة
 ٔانًذٌ انخضراء  يستمبم انؼًارة ٔانتصًٛى انذاخهٗ

 اٌؼّبسح اٌذاخٍىخ ث١ٓ اٌّٛسٚس ٚاٌزم١ٕبد اٌحذ٠ضخ . -

 ِغزمجً اٌؼّبسح ٚاٌّذْ اٌخضشاء فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ . -

 ِشىالد اٌؼّشاْ ٚاٌغىٓ اٌؼشٛائٝ فٟ اٌّذْ ٚاٌذٚي اٌؼشث١خ . -

 اٌزٛعٙبد اٌحذ٠ضخ ٌزخط١ظ اٌّغزّؼبد اٌظحشا٠ٚخ . -

 بلخ اٌّزغذدح .رطج١مبد ٚطشق إلداسح ػّشاْ اٌظحشاء ٚاٌط -

 



 

 

 

 

 

 

 

 فهسفت انؼًارة انتمهٛذٚت ٔانتصًٛى انذاخهٗ انتمهٛذٖ

 اعجبة رٛاعذ اٌؼّبسح اٌزم١ٍذ٠خ فٝ ػظش اٌزطٛس اٌزىٌٕٛٛعٟ اٌغش٠غ . -

 ِٕضي رم١ٍذٞ ٚرظ١ُّ داخٍٟ ١ِّض . -

 انحرف ٔانتصُٛغ: انًٕاد انخضراء ٔانتططٛباث ٔانًفرٔضاث ٔانًُتجاث 

 اٌج١ئخ اٌذاخ١ٍخ .عٛدح  - اٌّؼ١شخ اٌّذِغخ . -

 اٌشاحخ فٟ األِبوٓ اٌّغٍمخ . - ِفب١ُ٘ ِغزمج١ٍخ . -

 ئػبدح اٌزى١ُّف ٚاٌج١ئبد اٌذاخ١ٍخ: ع١بلبد ، عّب١ٌبد ، ٚظبئف . -

 عذساْ اٌّؼ١شخ ٚحذائك اٌّطش ٚحذائك فٕبء اٌّذسعخ . -

 اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اٌّغزذاَ . -

 انزخارف انذاخهٛت ٔانخارجٛت انًؼًارٚت ألياكٍ األداء

 اٌّزفشعْٛ ٚاٌغّب١٘ش . -

 اٌزفغ١ش ٚاٌمضب٠ب اٌّزؼٍمخ ثبألٚثشا ٚ اٌغ١ٕٛعشاف١ب ثشىً ػبَ . -

 ُْذست انذٚكٕر

 اٌؼّبسح ٚاٌزظ١ُّ اٌذاخٍٝ ث١ٓ اٌّٛسٚس اٌضمبفٟ ٚاٌزٛعٙبد اٌؼب١ٌّخ . -

 اٌخبِبد ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌحذ٠ضخ فٝ اٌؼّبسح اٌذاخ١ٍخ ٚطٕبػخ االصبس . -

 ٚاٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ .اٌؼّبسح ٚإٌّبظش اٌطج١ؼ١خ  -

 اٌؼٛاًِ اٌغٍٛو١خ: االعزذاِخ اٌضمبف١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزظبد٠خ . -

 اٌّؼ١شخ اٌّذِغخ ٚاٌّفب١ُ٘ . -

 حشفخ ٚرظ١ٕغ: اٌّٛاد اٌخضشاء ، اٌزشط١جبد ، اٌّفشٚشبد ٚ إٌّزغبد. -

 

 انتصًٛى انذاخهٙ انًستذاو 

 اٌذاخ١ٍخ .رحم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ِٓ خالي اٌفٓ ٚاٌزظ١ُّ ٚاٌؼّبسح  -

 ّٔزعخ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ٚاٌؼ١ٍّبد ٚاٌّحبوبح ٚاالرظبالد . -

 عٛدح اٌح١بح ٚوفبءح اٌفضبء فٟ اٌزظ١ُّ اٌّىبٟٔ . -

 اٌحفع ٚئػبدح اٌزى١ف: لضب٠ب االعزذاِخ. -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ضرٔط لبٕل انبحج نهُطر انؼهًٙ أٔ انًطاركت فٙ فؼانٛاث انًؤتًر:

فٟ األثحبس اٌّشبسوخ ٚاسرجبطٙب ثّحبٚس اٌّإرّش اٌّمزشحخ، ِغ رٛفش اٌّؼب١٠ش األوبد١ّ٠خ اٌذ١ٌٚخ  -

 اٌزذل١ك فٟ ارجبع ِٕٙغ١خ اٌجحش اٌؼٍّٟ ٚاٌزٛص١ك ثبٌّشاعغ ٚاٌّظبدس فٟ ِزٓ اٌجحش.

 حذاصخ اٌجحش ٚأال ٠ىْٛ لذ عجك ٔششٖ ٔٙبئ١ب أٚ لذَ فٟ ٍِزم١بد ػ١ٍّخ أخشٜ. -

 A4ٍّبد اٌّفزبح١خ ٌٗ، ثّمبط ( وٍّخ ِظحٛثب ثبٌى 252رمذ٠ُ ٍِخض ٌٍجحش فٟ حذٚد )  -

 عُ( ِٓ ع١ّغ اٌغٙبد. 2.5ٚاٌٙٛاِش ) 

طفحخ ثّب فٟ رٌه اٌٍّخض، ٚاٌّشاعغ،  22أال ٠ض٠ذ ػذد طفحبد اٌجحش اٌّمذَ وبِالً ػٍٝ  -

ٌألثحبس ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚخظ  Simplified Arabicٚاٌشعَٛ اٌزٛض١ح١خ ئْ ٚعذد، ثخظ 

Arial ٜٚثبٌٕغجخ  12، ِغ اعزخذاَ حغُ اٌخظ فٟ اٌّزٓ ٌألثحبس ثبٌٍغبد األعٕج١خ األخش ،

)٠شاػٝ اخزالف ِزطٍجبد إٌشش  1.5، ٚ رىْٛ اٌّغبفخ ث١ٓ اٌغطٛس  14ٌٍؼٕب٠ٚٓ اٌشئ١غ١خ 

 ثغٙخ إٌشش اٌّخزبسح ِٓ اٌّغالد اٌّخزٍفخ(.

ب( ٌٍجبحض١ٓ اٌّشبسو١ٓ ِٓ داخً ِظش، )  32رحزغت وً طفحخ صائذح ثّجٍغ )  - ًٙ دٚالًسا(  22ع١ٕ

 بحض١ٓ ِٓ خبسط ِظش.ٌٍج

رمجً األثحبس ٍِٚخظبرٙب ٌٍٕشش ثبٌٍغخ اٌزٟ ٠حذد٘ب اٌجبحش ِٓ اٌٍغبد اٌزب١ٌخ : اٌؼشث١خ /  -

( ٚط١غخ  Ms Word Docاإلٔغ١ٍض٠خ / اٌفشٔغ١خ / اإل٠طب١ٌخ، ٚرغٍُ ٔغخخ ئٌىزش١ٔٚخ ثظ١غخ ) 

 (PDF  ػٓ طش٠ك اٌجش٠ذ )ٟٔٚاإلٌىزش. 

١ُ اٌؼٍّٟ ِٓ ٔخجخ ِّزبصح ِٓ اٌغبدح األعبرزح رخضغ اٌجحٛس اٌّمذِخ ٌٍّإرّش ٌٍزحى -

اٌّزخظظ١ٓ ثٍغٕخ اٌزحى١ُ، ٌٍٚغٕخ اٌحك فٟ لجٛي أٚ سفض ِب ٠مذَ ٌٙب ِٓ ِبدح ػ١ٍّخ، أٚ 

 ٠ّىٓ أْ رطٍت ِٓ اٌجبحش ئعشاء رؼذ٠الد رشا٘ب ضشٚس٠خ .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 انرسٕو

  رسٕو انًطاركت يٍ خارج يصر

ضايهت االَتماالث يٍ نٛانٙ(  4خًس اٚاو ) انكايهتانًطاركت ببحج ضايم اإللايت 

انماْرة ٔ انؼٕدة ٔ انزٚاراث انترفٛٓٛت ٔ انسٛاحٛت ٔ ضايم انُطر فٙ يجهت دٔنٛت 

 يحكًت

 دٔالر  656

 دٔالر 056 انًطاركت ببحج دٌٔ إلايت ضايم انُطر فٙ يجهت دٔنٛت يحكًت

 دٔالر 556 ٔانزٚاراث انسٛاحٛت نٛانٙ( 4خًس اٚاو ) انحضٕر ضايم اإللايت

  رسٕو انًطاركت يٍ داخم يصر

ضايهت االَتماالث يٍ نٛانٙ(  4خًس اٚاو )انًطاركت ببحج ضايم اإللايت انكايهت 

انماْرة ٔ انؼٕدة ٔ انزٚاراث انترفٛٓٛت ٔ انسٛاحٛت ٔ ضايم انُطر فٙ يجهت دٔنٛت 

 يحكًت

 جُٛت  0066

 جُٛت 0066 انُطر فٙ يجهت دٔنٛت يحكًتانًطاركت ببحج دٌٔ إلايت ضايم 

ضايهت االَتماالث يٍ انماْرة ٔ انؼٕدة  نٛانٙ( 4خًس اٚاو ) انحضٕر ضايم اإللايت

 ٔ انزٚاراث انسٛاحٛت

0766 

 جُٛٓا

 جُٛت 566 انحضٕر دٌٔ إلايت

  حضٕر انٕرش انذٔنٛت

 دٔالر 466 يٍ خارج يصر

 جُٛت 566 يٍ داخم يصر

  انًرافمٌٕ

 دٔالر 556 خارج يصريٍ 

 جُٛت  0766 يٍ داخم يصر

 

 طرٚمت سذاد انرسٕو يٍ داخم يصر:
 (0046660666660463فرع األلصر حساب، رلى  ) –تسذد انرسٕو بانجُّٛ انًصر٘ ػهٗ بُك يصر  -

 باسى يؤسست يصر انًستمبم نهتراث ٔانتًُٛت ٔاالبتكار.

 

 طرٚمت سذاد انرسٕو يٍ خارج يصر:

 Ahmedتسذد انرسٕو بحٕانت باسى انذكتٕر/ أحًذ دمحم إسًاػٛم انطٕاب ٔاسًّ بانهغت اإلَجهٛزٚت  -

Mohamed Ismail Eltawab ٔ ( ػهٗ ضركت ٔٚسترٌ    01096801179 002انٕاتساب ) ٔ رلى انجٕال

 ٌَٕٕٛٚ (Western Union) نتحٕٚم األيٕال، فرع األلصر بجًٕٓرٚت يصر انؼربٛت، ٔإرسال صٕرة انتحٕٚم

 إًٚٛم انًؤتًر. ٔإٚصانّ ػهٗ رلى انٕاتساب ٔ

 

 



 

 

 

 

 

 

  انًُظًتانهجُت 

 أ.د/ ضحتّ حسُٙ أ.د/ دمحم انحاج

 أ.و.د/ غادة انًسهًاَٙ  أ.د/دمحم ْالل

 أ.و.د/ بسًت درٔٚص  أ.د/ غانٛت انطُأ٘

 أ.د/ إنسا غصٕب أ.د/ ػفاف فرج

 أ.د/ سهًٙ ٕٚسف أ.و.د/ يٙ يذكٕر
 

 يُسك ػاو انًؤتًر 

 أ.و.د/ حُاٌ سًٛر ػبذ انؼظٛى أ.د/ حسٍ دمحم أبٕ انُجا

  أ.و.د/ يٙ فخر٘

 تٕارٚخ ْايت

  0600/  0/  05آخر يٕػذ نتهمٙ انًهخصاث 

  0600/  06/  05آخر يٕػذ نتهمٙ األبحاث  

 نهًؤتًر انذٔنٙيجالث انُطر 
 

نهجايؼاث بًصر ٔ  األػهٗيٍ انًجهس  انًؼتًذةٚتى انُطر انذٔنٙ  ٔفما نهًجالث انًصُفت ٔ 

اٌ انترلٛاث بانتُسٛك يغ يجالث انُطر بانًركز انًصر٘ االٚطانٙ نجاتحاد انجايؼاث انؼربٛت ٔ 

 نهُطر

 It.eg.pc2021@gmail.com  -  01096801179  002نهتٕاصم يركز انُطر  
 

 انًاجستٛر ٔ انذكتٕراِنطالب 
 

 َطر ابحاث انًاجستٛر ٔ انذكتٕراِ بًجالث ببُك انًؼرفت انًصر٘
 

 ( SCOPUS - ISIيجالث ) 
 

 ( SCOPUS - ISIنهراغبٍٛ فٙ َطر يجالث ) 

 نهُطر فٙ يجالث يصُفتانًُاسبت رسال انبحٕث انًمبٕنت فٙ انًؤتًر إسٛتى 

 (SCOPUS - ISI  ٔ بؼذ تمًٛٛٓا بًؼرفت يحكًٍٛ دٔنٍٛٛ ٔٚمٕو انًركز بتمٛٛى االبحاث )

 .ٔ تُطر طبما ألسؼار انًجالث تطٕرْا دػًا نهباحثٍٛ باالتفاق يغ يركز انُطر بانًؤسست 

 It.eg.pc2021@gmail.com  -  01096801179  002نهتٕاصم يركز انُطر  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 انتسجٛم

ٌّإعغخ ِظش اٌّغزمجً اٌخبص  اإلٌىزش٠ٟٔٚزُ رغغ١ً اعزّبسح اٌج١بٔبد اٌّزبحخ ِٓ خالي اٌّٛلغ 

 ثبألعٕذح.ٚ اٌّشفمخ   ثبٌّإرّش

 

 

 انًهخصاث ٔاألبحاث انكايهت

 ػهٗ انؼُأٍٚ انتانٛت: اإلنكترَٔٙػبر انبرٚذ Wordترسم انًهخصاث ٔاألبحاث انكايهت بصٛغت 

info2022@egyptfuturefoundation.com 

icc.dahab.sharm2021@gmail.com 

 

 

 ٔ انتٕاصم : نالستفسار

 

http://egyptfuturefoundation.com  

   002 01211038078  -   002 01066000149 – 002 01554964947 - 

   002 01009775635  -   002 01014502561 -  002 01146195172 

 

 

 

mailto:info2022@egyptfuturefoundation.com
mailto:icc.dahab.sharm2021@gmail.com
http://egyptfuturefoundation.com/

