شروط الكتابة والمشاركة
اوالً :الملخص
 التركيز على الصيغة اللغوية وداللة العنوان على المضمون.
 شمولية الملخص لفكرة الموضوع.
 وضوح المنهجية المتبعة.
 النتائج المرجوة للورقة.
ثانيا :قبول البحوث
تُقبل البحوث التى تقع فى مجاال محااور المارتمر المختلفاةت وياتي تقييمهاا مان قبال المتخصصاين مان حياث ماد
أهمية الموضوع ومن حيث التجديد واالبتكار وانتمائه إلى مجال المرتمر وأهدافه ال ُمعلنة.
ثالثاً :مواعيد تلقي الملخصات واألبحاث
 بداية اعالي المرتمر 0505 / 51 / 51
 آخر موعد إلستالي الملخصات 0505 / 50 / 55
 االخطار بقبول الملخصات 0505 / 50 / 51
 آخر موعد إلستالي البحوث الكاملة 0505 / 55 / 51
 اشعار الباحثين بالقبول النهائي 0505 / 55 / 51
 استالي النسخة النهائية 0505 / 55 / 05
 موعد إنعقاد المرتمر 0505 / 50 / 51-51
رابعاً :لغـة الملخص والبحث
تُقباال البحااوث باللغااة العربيااة أو اإلنجليزيااة ويكااون للبحااث ملخااص باااللغتين العربيااة واإلنجليزيااة 015 -055
كلمة).
– يجب أن تشتمل الصافحة اوولاى علاى عناوان البحاثت واساي الباحاثت واساي المرسساة ت والبرياد االلكتروناي.
ويبدأ البحث بالملخصت ثي يليه الكلمات المفتاحيةت ثي بقية البحث مبتدئا ً بالمقدمةت ومنتهيا ً بقائمة المراجع.
– بالنسبة لألبحاث المكتوبة باللغة العربيةت يقادي الباحاث ماوجزا ً للبحاث أو نتائجاه باللغاة اإلنجليزياة لنشار ماع
المتن العربيت على أن ي ُحت َسب ضمن أوراق البحث وفقا ً للحد اوقصى لعدد الصافحات المساموح بهاا فاي قواعاد
النشر بهذا المرتمر.
– على كل باحث االلتزاي بالتدقيق اإلمالئي واللغوي لبحثهت حرصا ً على سالمة اللغة ودقة التعبير.

خامساً :عدد الصفحات
–ال يزيد حجي الملخص عن صفحة واحدة)(A4
–ال يزيد عدد أوراق البحث كامالً بملحقاته) عن  55صفحة للبحث الواحد شاملة جميع الرسوماتت واوشاكال
التوضيحيةت والجداولت وقائمة المراجع.
سادساً :قواعد تقديم مخطوط البحث
 الفونت المستخدي في اوبحاث العربية) (Simplified Arabicت وبحجي 51غير باارز)ت والهاوامب بحجاي
)55ت أما العناوين الرئيسية فتكون بنفس الفونت بحجي (Bold51ت والعناوين الفرعية بحجي Bold ).51
 الفونات المساتخدي فاي اوبحااث االنجليزياة مان ناوع) (Times New Romanت حجاي )50ت والعنااوين
حجي Bold)51ت والهوامب حجي ) .55
 تترك مسافة  )5.1بين السطور.
 مراعاة القواعد اإلمالئية اوساسية التي تكون موضعا ً لألخطاء الشائعة في الكتابةت ومنها :المسافاتت حيث ال
توضااع مسااافة قباال أيااة عالمااة ماان عالمااات التاارقيي الفاصاالةت والنقطااةت وعالمااات التعجااب واالسااتفهاي) .أمااا
اوقواس وعالمات التنصيص فالبد من مسافة قبلهات وأخر بعدهات على أال تتضمن داخلها مسافة بينها وبين ما
تتضمنه.
 يتي التوثيق وفقا لنظايAPA Style.
سابعاً :الحواشي السفلية)(Footnotes
 يتي إدراج كافة الحواشي إلكترونيا ً ال يدويا ً.
 تدرج الحواشي كلها بنظاي الحواشي الختامية ) (endnotesوذلك في صفحات مستقلة عن متن البحث.
 يتي إدراج أرقاي الحواشي مرتفعة عن السطرت وذلك بتحديدهات ثي الضغط على اوزرار(Ctr- Shift- +).
 ال توضع أرقاي الحواشي بين أقواست سواء بالمتنت أو ضمن موقعها بنهاية البحث.
 يُعمل باالختصارات الدولية العلمية المستخدمة فى كل تخصص.
ثامناً :وسائل التواصل وتسليم األبحاث
 تُقدي الملخصات والبحوث عبر البريد االلكترونيthird@leabz.org.ly third-sc@leabz.org.ly
 تخضاع الملخصاات للتحكاايي العلماي مان قباال متخصصاين فاي مجاالتهااات وسي ُنشار المقباول منهااا بمجلاد وقااائع
المرتمر.

تاسعاً :مالحظات عامة
 االلتزاي بأحدث قواعد المنهج العلمي في كتابة اوبحاث وحواشيهات مع اتساي اوبحاث باوصالة والتجديدت وأال
يكون قد سبق نشرهات ويقدي الباحث إفادة بذلك.
 تخضع اوبحاث للتحكييت ويمكن أن تطلب اللجنة من الباحث إجراء أية تعديالت تراها ضرورية للنشرت علاى
أن يتي تقديمها في المواعيد التي تحددها اللجنةت أو باالتفاق مع اللجنة المشرفة والمنظمة للمرتمر.
 يقدي مع البحث استمارة طلب المشاركةت ويمكن االطالع عليها بموقع المرتمر وملء بياناتها بدقة.
 ترفق سيرة ذاتية مختصرة عن الباحاثت متضامنة البياناات الشخصايةت والوظيفاة الحالياةت وأهاي المواقاع التاي
شغلهات واوبحاث أو المنجزات العلميةت والخبرات العمليةت ووسائل االتصال والتواصل.
 يرجى الرجاوع إلاى إعاالن المارتمر علاى الموقاع للتعارف علاى الشاروط العاماة للمشااركةت وكافاة التفاصايل
اوخر بشأن محاور المرتمرت ومقار الجلسات والضيافة .
عاشرا ً  :كيفية عرض األبحاث
 oعن طريق اإللقاء) .( Oral Presentation
أ – تقديي عرض ) (Power pointويشترط أن يكون الخط واضحا ً وألوان الخلفيات متناسقة.
ب – مدة العرض ستكون خمسة عشر دقيقة.
ج – سيكون هناك حلقة نقاب نهاية كل جلسة.
المواصفات المطلوبة في العرض التقديمي:
 oاستهالله بعنوان البحثت واسي المشاركت والمرسسة التي ينتسب إليها.
تقسي محتويات البحث بشكل مناسب مثل :المقدمةت المجاالت الرئيسةت المنهجيةت النتائجت المناقشةت التوصيات.
 oتختصر المادة العلمية المكتوبة فيه بحيث تقدي معلومات مفيدةت ومركزة.
 oاختصار عناوين اوشكال والجداول وان ال تتضمن تفصيالت غير ضرورية.
 oوضوح الكتابة عليها وأن تكون ألوان الخلفيات متناسقة.
مالحظة بخصوص الملصقات)(POSTERS
يطلب من المشاركون المكلفون بتقديي ملصقات علمية ) (scientific postersااللتزاي بالنقاط التالية:
 .5احتواء الملصق على عنوان وشعار المرتمر الى جانب اسي الباحث وجهة عمله.
 .0ان يتي عرض ملخص وهي أفكار ومحتو البحث في ملصق واحد.
 .0أن يختار الباحث الشكل والتصميي المناسب لعرض الملصق حسب اوحجاي المتعارف عليها.
 .1االلتزاي بالتواجد بالمكان ساعة العرض وذلك لإلجابة على أسئلة الحضور.

