
ضوابط المشاركة في المؤتمر:

تستقبل الهيئة العلمية للمؤتمر ملخصات األبحاث التي تتميز بمعالجات بحثية جديدة لموضوعاتها أو تقد�م

 ونتائج بحثية مضافة في حقل الدراسات التاريخية القديمة والمعاصرة.
ً
قيما

 ُيرسل ملخص بحث ال يقل عن 200 كلمة، ويستعرض الملخص أهمية البحث وأهدافه واإلشكالية ومخطط

تعريفي بالبحث وفق الميزات التالية:

أْن يكون العنوان ضمن حقل الدراسات التاريخية وما يتصل بها.

أْن يكون وفق المعايير العلمية المتعارف عليها.     

ا يقل عن 200 كلمة، وال يزيد عن 300 كلمة.      
ّ
أل

أْن يكتب العنوان أعلى الملخص بشكل واضح.     

أْن يتم تدوين اسم الباحث أو الباحثين أعلى الملخص مع مكان العمل واسم الدولة.     

أْن يتم كتابة معلومات التواصل: االيميل ورقم الهاتف (رقم الواتس أب إن وجد)     

توضع صورة شخصية حديثة للباحث أو الباحثين أعلى الصفحة.      

السيرة الذاتية مرفقة بإيميل ملخص البحث.

علم أصحاب المقترحات المقبولة
ُ
تقوم اللجنة العلمية بمراجعة ملخصات األبحاث أّول وصولها إليها، وت

بذلك وتدعوهم إلنجاز بحوثهم للمشاركة في المؤتمر. 

 بعد انعقاد المؤتمر لنشره في مجلة علمية دولية محكمة وذات تأثير امباكت فاكتور
ً
يتم إرسال البحث كامال

دولي وضمن الشروط التالية:

- أْن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة، ولم يسبق نشرها، ولم ترسل للنشر في جهة أخرى.

- أْن تتضّمن الصفحة األولى العنوان الكامل للبحث، واسم الباحث، ورتبته العلمية، ومؤسسة االنتساب،

 وباللغتين العربية واإلنكليزية، والعنوان االلكتروني.

- تقديم ملخص للبحث باللغتين: العربية واالنجليزية.

ا يتجاوز حجم البحث عشرين صفحة (20) صفحة، بما في ذلك قائمة المصادر والمراجع والجداول
ّ
- أل

ا يقل عن عشر صفحات (8) بملف وورد Microsoft word، هامش الصفحة
ّ
والرسومات واألشكال، وعلى أل

(2سم من جميع الجهات)، وبين السطور 0.1.
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التاريخ ذاكرة البشرية

- نوع الخط بالعربية: 14 (Simplified Arabic)، والعنوان الرئيس مقاس 20 سميك(Gras) والعناوين

(Gras) الفرعية مقاس 16  سميك

(Majuscule)والعنوان الرئيس 14 بحجم كبير ،(Times New Roman) 12 :نوع الخط بالخط الالتيني -

في الكتابة و التوثيق و االقتباساتAPA- 7- اعتماد نظام 

(https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf)

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf

