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  ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

العلمي   والنشر  للمؤمترات  املركز األكادميي  إدارة  الصحة    –هتديكم  دوام  ونتمىن لكم  التحيات  أطيب  ماليزاي 
  .والعافية

مرفق لكم أدانه تفاصيل وشروط كتابة ملخص البحث الذي يقدم اىل إدارة املؤمتر ليتم اعتماده من قبل اللجنة 
 العلمية. 

 شروط كتابة ملخص البحث املطلوبة 

 وسط الصفحة(  )يفعنوان البحث  .1
بشرى علي  او    بشرى علي د.  او    بشرى عليأ.د.    مثال::  وجد وابلصيغة التالية  أن اسم الباحث مع اللقب   .2

يف حالة  * (أستاذ غري مقبولة  أوكتابة كلمة دكتور حيث أن   )مهم جدا صيغة اللقب تكتب ابلشكل املطلوب
د. حممد    –د. بشرى على  يكتب اسم الباحث األول وفاصلة بعدها اسم الباحث الثاين    "من ابحث  أكثر"وجود  
 . 3و 2وكما مبني يف املثال يف الصفحة  عبدهللا حسن د. –امحد 

قسم    مثال:،  فقط("  – هي "  املقبولة  )الفواصلالبلد    –اجلامعة    –الكلية    –القسم  :  جهة العمل وابلصيغة التالية  .3
 . 3و2وكما مبني يف الصفحة  مصر –جامعة عني مشس  –كلية الرتبية   –اللغة العربية  

 الربيد االلكرتوين للباحث  .4
 قبل نص امللخص  امللخص:"كلمة "إضافة   .5
 صفحتني. ال يتجاوز أْن نص امللخص على  .6
 . ن وجدت(إالكلمات املفتاحية يف هناية امللخص ) .7
 أْن يرسل امللخص بصيغة وورد حصراً وال يقبل ابي صيغة أخرى ليتم اعتماده من قبل اللجنة العلمية.  .8
 . ابللغة العربية أو العربية واإلجنليزية معاً أْن يكتب امللخص  .9

مراعاة أن حيمل فكرًا علمًيا جديًدا، فيطرح إشكاالت، ويقدم أْن يكون امللخص واقًعا ضمن أحد حماور املؤمتر مع   .10
 حلوال ورؤى يف موضوعه وختصصه. 
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 للمشاركات املفردة منوذج كمثال للملخص املطلوب
 

ــــبــحـــث  ـــوان ال ــنـ  عـ
ـــث  ــاحــ ــ ـــم الـــب ـــ  اسـ
ــة الـــعـــمــل   جـــهـ

 اإللكرتوينالربيد 
 امللخص: 

ـــص....................................................................................نص ا ـــ ــ ـــ ـــخـ ــ ـــلـ ــ  ... لــمـ
 .........................................................................................................

 ................................ .........................................................................
 ...................... 

 الكلمات املفتاحية 
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 يزيد عن ثالثة ابحثي  على أل  املشرتكة للملخصاتمنوذج كمثال للملخص املطلوب 
 

ــــبــحـــث  ـــوان ال ــنـ  عـ
 اسم الباحث الثالث  –  الباحث الثايناسم  –اسـم الـباحث األول 

 الثالث جهة العمل للباحث /   جهة الـعـمل للباحث األول / جهة العمل للباحث الثاين
 الربيد اإللكرتوين للباحث الثالث  –الثاين للباحث  اإللكرتوينالربيد  –لكرتوين للباحث األول  الربيد اإل

 
 امللخص: 

ـــص....................................................................................نص ا ـــ ــ ـــ ـــخـ ــ ـــلـ ــ  ... لــمـ
 .........................................................................................................

 ................................ .........................................................................
 ...................... 

 .........  الكلمات املفتاحية
 
 

السرية الذاتية للباحث ترسل بشكل مستقل على الربيد اإللكرتوين التايل:  
reg@iccspm.com 

 
 

 من املعلومات يرجى التواصل معنا على الرقم التايل  للمزيد 
 فايرب( /)واتساب 00601111399451
 مع حتيات  

 ماليزاي   –إدارة املركز األكادميي للمؤمترات والنشر العلمي 

mailto:reg@iccspm.com

