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تعد المشروعات القومية في عالمنا العربي أداة    
فاعلة لو أحسن استخدامها في تطوير المجتمع 
وتنميته، بل إن تلك المشروعات القومية تعد قاطرة 

 المجتمع تلتف حولها. للتنمية، مما يجعل كل قطاعات
وعلى الرغم من أن تاريخ مجتمعاتنا العربية زاخر 
بكثير من األمثلة في انشاء المشروعات القومية؛ إال 
أنه لم يستثمر هذه المشروعات االستثمار الصحيح، 
ولم يكتب لها النجاح إال في قليل من األحيان، حيث 
كان التركيز على الجوانب المادية، على حساب دور 
البعد االجتماعي وما تقدمه العلوم االنسانية في هذا 
المجال، ومن ثم كانت الحاجة لتناول الباحثين والعلماء 
للعديد من الجوانب االنسانية واالجتماعية التي يمكن 

لمحاور اأن تؤثر في هذه المشروعات وهو ما تحققه 
كما يتيح المؤتمر للسادة ، التي تشملها بحوث المؤتمر

المشاركين عرض نماذج من المشروعات القومية 
الناجحة في مختلف المجاالت االجتماعية والسياسية 

يضاح ما حققته من دور  إلخ،ألمنية...واالقتصادية وا وا 
 .اجتماعي في عملية التنمية

 

 
 :مرمحاور المؤت  

)مقومات في األقطار العربية  رعات القوميةتاريخ المش .1
نجاحها، معوقاتها، نماذج من مشروعات قومية 

 ناجحة(.
عداد والخدمة االجتماعية في ا االجتماع دور علم  .2

 الشباب وتأهيلهم للعمل بالمشروعات القومية.
دور االعالم وشبكات التواصل االجتماعي في العصر  .3

 الرقمي ودعم المشروعات القومية.
دور ذوى االحتياجات الخاصة والمرأة والشباب في  .4

 المشروعات القومية بالوطن العربي.
 شروعات القومية.العائد االقتصادي واالجتماعي للم .5
محددات األطر البيئية والسياسية واألمنية واالجتماعية  .6

 الالزمة للمشرعات القومية.
 إسهامات القطاع األهلي في إطار المشرعات القومية. .7
مشروع محور قناة السويس ومدينة نيوم )بين السعودية  .8

 ومصر واألردن( كأحد المشروعات القومية الرائدة.
مستقبل المشروعات القومية بوصفها قاطرة للتنمية في  .9

 الوطن العربي. 
 

 



 

 :المؤتمر في االشتراك قواعد

 المؤتمر محاور ضمن البحث يكون  أن. 
  واحدة صفحة للبحث ملخصيقدم (A4). 

 2017/ 31/12: في البحوث ملخصات لتلقي موعد اخر، 
 .العرب لألخوة السفر لجواز سارية صورة ارفاق مع

 1/2/2018  كاملة البحوث لتلقي موعد أخر. 
 واحدة صفحة في للمشارك ذاتية علمية سيرة ارفاق. 
 اإلنجليزية واللغة العربية اللغة: المؤتمر لغات. 
 المعيدين من الباحثين شباب ألبحاث خاصة جلسة تتوفر 

 .المساعدين والمدرسين
 يزيد وما بالغالف ورقة( 25) تتعدى ال البحث صفحات 

 .مقابله يدفع
 بحثه إللقاء دقيقة( 15) الباحث يمنح. 

 

 

 

 :األبحاث كتابة قواعد

 خط العربية للغة (Simplified Arabic) (.14 )بنط 
 خط االنجليزية للغة(Times New Roman) (.14)بنط 
 (.12) بنط المراجع 
 ( سم 2.5) والهوامش( سم 18×  سم 25) الصفحة حجم

 .الجوانب جميع من
 :المالية االشتراك قواعد

 جمهورية داخل من المصريين للباحثين االشتراك رسم 
 مجلدات مقابل مصري  جنيه( 500) العربية مصر

 .المؤتمر
 مصر جمهورية خارج من للباحثين االشتراك رسم 

 .باإلقامة دوالر( 500) العربية
 باسم بشيك أو نقدا   االشتراك قيمة تسدد: 

 .بورسعيد جامعة – اآلداب كلية عميد/أد 
 

 

 معلومات االتصال:

 اصـــالخ يــرونــاإللكت ريدـالب رـعب راسالتـالم مـتت  
 :من بكل 

 القصاص محمد مهدي/أ د  :المؤتمر عام مقرر      
01145860810 -  

- mahdy616@hotmail.com 
  محمود عبدهللا/أ. م. د: المؤتمر سكرتير  

01002060401 -  
- d.abd2000@gmail.com 

 مهندس/ حازم علي الشافعي  

  -   01006514881  
hazem789@gmail.com -   

 
  أثناء يسلم حمكم خاص عدد يف األحباث تنشر

 .طلبها حالة يف املسالت وكذلك املؤمتر فعاليات
 

 

 

 

 من خالل الرابط التالي: للمشاركة والحضور كما يمكنكم التسجيل
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA1Kr-4G5s4jnfZW2pBcQSXvUd3SCCWYfa3PQZ4qbu_WEkJg/viewform?fbzx=-8830910902583795000 
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