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 شروط تقديم ونشر األبحاث المقدمة

ُيشرفنا اإلعالن عن بدء تلقي الملخصات ومتون األبحاث وفقًا ألحدث المناهج العلمية المتعارف عليها، والتي نرجو 
 :مخطوطات النشر، وفقًا للقواعد والشروط التاليةمن جميع الباحثين االلتزام بها تيسيرًا لتجهيز 

 اواًل: الملخص

 .التركيز على الصيغة اللغوية وداللة العنوان على المضمون 
 .شمولية الملخص لفكرة الموضوع 
 .وضوح المنهجية المتبعة 
 .النتائج المرجوة للورقة 

 

 : قبول البحوثثانيا
من قبل المتخصصين من حيث مدى أهمية  هاميقيتالمختلفة، ويتم  التى تقع فى مجال محاور المؤتمر قبل البحوثتُ 

  .وأهدافه الُمعلنة المؤتمر مجالنتمائه إلى الموضوع ومن حيث التجديد واالبتكار وا
 

 الملخصات واألبحاث ي: مواعيد تلقثالثاً 
 9102/ 08/  15 الدراسة وأ البحث ملخص  آخر موعد الستالم  

   9102/  08/  25اإلخطار بقبول الملخصات 
   9102/  10 /  25اخر موعد الستالم الورقات 
   9102/  11/   10اخر موعد للرد على قبول الورقات 
  9102/  11/  25 آخر موعد لتقديم النسخة النهائية من البحث 
   9102/   12/  11 – 10موعد إنعقاد المؤتمر 
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 : لغـة الملخص والبحث رابعاً 
 .(كلمة 951 -911) ةاإلنجليزيو  العربية اللغتينملخص بللبحث اإلنجليزية ويكون  العربية أو البحوث باللغة قبلتُ 

 ، والبريد االلكتروني ن تشتمل الصفحة األولى على عنوان البحث، واسم الباحث، واسم المؤسسةأ يجب -
ثم يليه الكلمات  ويبدأ البحث بالملخص ، والمحور الذي تتبعه الورقة البحثية والكود الخاص بالورقة

 المفتاحية، ثم بقية البحث مبتدئًا بالمقدمة، ومنتهيًا بقائمة المراجع. 
بالنسبة لألبحاث المكتوبة باللغة العربية، يقدم الباحث موجزًا للبحث أو نتائجه باللغة اإلنجليزية لنشره مع  -

بها في  سب ضمن أوراق البحث وفقًا للحد األقصى لعدد الصفحات المسموحالمتن العربي، على أن ُيحت  
 .قواعد النشر بهذا المؤتمر

 .على كل باحث االلتزام بالتدقيق اإلمالئي واللغوي لبحثه، حرصًا على سالمة اللغة ودقة التعبير -
 

 : عدد الصفحاتخامساً 
  (A4)  يزيد حجم الملخص عن صفحة واحدةال  -
شاملة جميع الرسومات، واألشكال  صفحة للبحث الواحد 91ال يزيد عدد أوراق البحث كاماًل )بملحقاته( عن  -

 التوضيحية، والجداول، وقائمة المراجع.  
 

 : قواعد تقديم مخطوط البحث سادساً 
 الصفحة هوامشو غير بارز(، 09حجم )ب، و (Simplified Arabic)ت المستخدم في األبحاث العربية الفون -

  ،( بين السطور1.15تترك مسافة ).من األعلى واالسفل (سم 9) من اليمين واليسار وحجم (سم 9.5) جمحب
 (. 01Bold، والعناوين الفرعية بحجم )Bold)06أما العناوين الرئيسية فتكون بنفس الفونت بحجم )

(، والعناوين حجم 09، حجم )(Times New Roman) من نوع االنجليزيةالفونت المستخدم في األبحاث  -
(01Bold) من األعلى واالسفل (سم 9) من اليمين واليسار وحجم (سم 9.5) جمحب الصفحة هوامش، و. 
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، والعناوين Bold)06أما العناوين الرئيسية فتكون بنفس الفونت بحجم )، ( بين السطور1.15تترك مسافة ) -
 (. 01Boldالفرعية بحجم )

القواعد اإلمالئية األساسية التي تكون موضعًا لألخطاء الشائعة في الكتابة، ومنها: المسافات، حيث مراعاة  -
ال توضع مسافة قبل أية عالمة من عالمات الترقيم )الفاصلة، والنقطة، وعالمات التعجب واالستفهام(. أما 

تتضمن داخلها مسافة بينها  األقواس وعالمات التنصيص فالبد من مسافة قبلها، وأخرى بعدها، على أال
 .وبين ما تتضمنه

 .APA Style يتم التوثيق وفقا لنظام  -
 

  (Footnotes) : الحواشي السفليةسابعاً 
 .لكترونيًا ال يدوياً إيتم إدراج كافة الحواشي  -
 .مستقلة عن متن البحث وذلك في صفحات (endnotes) تدرج الحواشي كلها بنظام الحواشي الختامية -
 .(Ctr- Shift- F) الضغط على األزراربأرقام الحواشي  يتم إدراج -
 .ال توضع أرقام الحواشي بين أقواس، سواء بالمتن، أو ضمن موقعها بنهاية البحث -
 .العلمية المستخدمة فى كل تخصص ليةعمل باالختصارات الدو يُ  -

 
 

  : وسائل التواصل وتسليم األبحاثثامناً 
  ُالهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية  ة للمؤتمريملالع اللجنة باسمالكاملة البحوث الملخصات و قدم ت

  sec.leaboz.org.ly sc@leaboz.org.ly-sec البريد االلكترونيعن طريق  بالزاوية 
  مجلدب منها المقبولنشر يُ وس تها،متخصصين في مجاالقبل للتحكيم العلمي من  ع الملخصاتتخضحيث 

 .وقائع المؤتمر
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  : مالحظات عامةتاسعاً 
االلتزام بأحدث قواعد المنهج العلمي في كتابة األبحاث وحواشيها، مع اتسام األبحاث باألصالة والتجديد،  .0

 .وأال يكون قد سبق نشرها، ويقدم الباحث إفادة بذلك
تعديالت تراها ضرورية للنشر، تخضع األبحاث للتحكيم، ويمكن أن تطلب اللجنة من الباحث إجراء أية  .9

 .المنظمة للمؤتمرو  المشرفة ةنجلددها اللجنة، أو باالتفاق مع العلى أن يتم تقديمها في المواعيد التي تح
 .وملء بياناتها بدقة المؤتمر، ويمكن االطالع عليها بموقع مارة طلب المشاركةيقدم مع البحث است .3
عن الباحث، متضمنة البيانات الشخصية، والوظيفة الحالية، وأهم المواقع التي  ترفق سيرة ذاتية مختصرة .1

 . شغلها، واألبحاث أو المنجزات العلمية، والخبرات العملية، ووسائل االتصال والتواصل
موقع للتعرف على الشروط العامة للمشاركة، وكافة التفاصيل اليرجى الرجوع إلى إعالن المؤتمر على  .5

  .الجلسات والضيافة محاور المؤتمر، ومقار  األخرى بشأن
 

   األبحاث كيفية عرض:  عاشراً  
 عن طريق اإللقاء  .( Oral Presentation ) 

 .ويشترط أن يكون الخط واضحًا وألوان الخلفيات متناسقة (Power point) تقديم عرض -أ 
 .ةقيدق خمسة عشر ستكون مدة العرض -ب 
 سيكون هناك حلقة نقاش نهاية كل جلسة. –ج 

 :المواصفات المطلوبة في العرض التقديمي
  ،إليها نتسبالتي يوالمؤسسة استهالله بعنوان البحث، واسم المشارك. 

 .ية، النتائج، المناقشة، التوصياتتقسم محتويات البحث بشكل مناسب مثل: المقدمة، المجاالت الرئيسة، المنهج  
 بحيث تقدم معلومات مفيدة، ومركزة العلمية المكتوبة فيه تختصر المادة. 
 تفصيالت غير ضرورية ال تتضمن وان وين األشكال والجداولاختصار عنا. 
 وأن تكون ألوان الخلفيات متناسقة. اوضوح الكتابة عليه 
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 مالحظة

 االلتزام بالنقاط التالية: (scientific  posters)علمية  اتقملصيطلب من المشاركون المكلفون بتقديم 
 وجهة عمله.احتواء الملصق على عنوان وشعار المؤتمر الى جانب اسم الباحث  .0
 ان يتم عرض ملخص ألهم أفكار ومحتوى البحث في ورقة واحدة. .9
 أن يختار الباحث الشكل والتصميم المناسب لعرض الملصق حسب األحجام المتعارف عليها. .3
 ساعة العرض وذلك لإلجابة على أسئلة الحضور.بالتواجد بالمكان  االلتزام .1
 ستلتزم لجنة المؤتمر بدفع مصاريف الطباعة. .5


