جــــامعــة الســودان لمعــمـــوم والتكـنـولـوجـــيا -كــمــــــيـة الـتـربــيــة
مؤتمر كمية التربية الدولي األول تحت عنوان :كميات التربية (رؤى مستقبمية).
شروط ومواصفات كتابة األوراق العممية

أوالً :شروط عامة
 اال يتعارض محتهى البحث أو ورقة العسل مع أىجاف وغايات السؤتسخ.

 أن يكهن مهضهع الهرقة العمسية ضسن أحج محاور ومهضهعات السؤتسخ.
 االلتدام بقهاعج البحث العمسي.


اال تكهن الهرقة العمسية مشذهرة أو مقجمة لمشذخ في جيات أخخى.

 في حال قبهل الهرقة يجب أن يمتدم الباحث بعجم نذخىا في أي مهاقع نذخ أخخى.
 تُقبل األوراق العمسية السكتهبة بالمغة العخبية أو اإلنجميدية أو الفخندية.
 اإللتدام بالكتابة بمغة عخبية أو انجميدية أو فخندية سميسة.

 اإللتدام بالقهاعج والتجقيق اإلمالئي والمغهي حخصاً عمى سالمة المغة ودقة التعبيخ.

 في األوراق بالمغة العخبيةُ ،يخجى عجم االكتفاء بالتخجسة العخبية لمسرصمحات اإلنجميدية في حالة ورودىا،
بل يجب تقجيم أصل السرصمح اإلنجميدي السدتخجم بمغتو ،تجشباً إلشكاليات تعخيب السرصمحات األجشبية.
 االلتدام بكتابة اإلخترارات الجولية العمسية السدتخجمة في كل تخرز.

ثاني ًا :قبول األوراق
 تقبل األوراق التي تقع في مجال محاور السؤتسخ السختمفة ،ويتم تقييسيا من قبل الستخررين من حيث
مجى أىسية السهضهع والتججيج واالبتكار.

 تخزع األوراق السقجمة لمتحكيم العمسي من قبل متخررين في مجال البحث.

 ستشذخ األوراق السقبهلة في مجمج وقائع السؤتسخ وذلك حخصاً عمى جهدة األوراق والسكانة العمسية لمسؤتسخ.

 يسكن أن تصمب المجشة من الباحث إجخاء أية تعجيالت تخاىا ضخورية لمشذخ ،عمى أن يتم تقجيسيا في
السهاعيج التي تحجدىا المجشة ،أو باالتفاق مع الجية السشظسة لمسؤتسخ.

 األوراق التي يتم تقجيسيا لمسؤتسخ ال تخد ،سهاء قبمت أم لم تقبل.

ثالث ًا :التسميم:
تخسل األوراق إلى لجشة السؤتسخ عبخ:


البخيج اإللكتخوني> susteduconference@gmail.com

 البخيج> ص .ب ;80

 مباشخة> كمية التخبية جامعة الدهدان لمعمهم والتكشهلهجيا – الجشاح الغخبي -السقخن -غخب استاد الخخشهم
صفحة  1من 3

آخخ مهعج الستالم األوراق العمسية ىه  59ديدسبخ  605:م

خامساً :مواصفات إعداد الورقة
 أن التتعجى كمسات الهرقة العمسية سبعة ألف كمسة وتخسل الهرقة مصبهعة عمى جانب واحج من ورقة حجم
 A 4مع تخك مدافات مددوجة .

 يجب أن يخزع ىجاء الكمسات اإلنجميدية إلى قامهس أكدفهرد .

 خط الكتابة بالمغة العخبية يجب أن يكهن من الشهع  Simplified Arabicوبحجم 58

 خط الكتابة بالمغة اإلنجميدية والفخندية يجب أن يكهن من الشهع  Times New Romanوبحجم .12
 تدتخجم األرقام العخبية لتخقيم وسط أسفل الرفحات إبتجاء من صفحة العشهان.


تتخك اليهامر أعمى وأسفل وعمى جانبي الرفحة وبسقجار  33ممستخ.

أن تكهن مكهنات الهرقة بالتختيب التالي:
 .5صفحة العشهان

 .6السدتخمز بالمغتين) العخبية واإلنجميدية )
 .7الكمسات السفتاحية
 .8السقجمة

 .9السهاد ووسائل البحث
 .:الشتائج والسشاقذة.
; .االستشتاجات

< .السرادر والسخاجع
= .الججاول

 .50الخسهم واالشكال التهضيحية.
صفحة العنوان:
 .5يجب أن يكهن عشهان الهرقة مختر اًخ واضحاً وشامالً وعاكداً لسحتهيات البحث.
 .6تدتخجم األرقام العخبية لتهضيح عشاوين السؤلفين:

 في حالة كهن عشهان السؤلفين واحجاً ال تدتخجم فهاصل رقسية.

7 ،6 ،5

 oفي حالة أختالف عشاوين السؤلفين يدتخجم التخقيم الفهقي،

 oتهضع عالمة نجسة (*) مع أسم السؤلف السدؤول عن االترال بالسجمة وعميو ذكخ عشهانو
والبخيج اإللكتخوني والياتف والفاكذ.
المستخلص:
 يقجم بالمغة العخبية أو اإلنجميدية أو الفخندية.
 ال يتعجى السدتخمز ثالثسائة كمسة.
صفحة  2من 3

الصخئق وأىم الشتائج،
ا
 يكتب في فقخة واحجة ويذتسل عمى :وصف مخترخ لسذكمة البحث ،األىجاف،
السعالجة اإلحرائية واإلستشتاجات.
الكلمات المفتاحية:
يجب ذكخ من  3إلى  9كمسات مفتاحية.
المقذمة:
يجب أن تحتهي عمى:

 .5مذكمة البحث وأىسيتو.
 .6اإلشارة إلى البحهث الدابقة ونتائجيا.
 .7أىجاف العسل.

مواد وطرق البحث:
 يهضح ىحا الجدء وسائل وكيفية إجخاء البحث وتاريخ إجخائو ومكانو والسهاد واألدوات السدتخجمة فيو.
 ويجب أن تكهن التفاصيل دقيقة وافية بحيث يسكن إعادة التجخبة أو إعادة تقهيسيا.

 يجب استخجام األسساء العمسية لمسهاد مع وضع االسم الذائع بين قهسين ثم يدتخجم ىحا اإلسم الحقاً.
 تختب خصهات العسل تختيباً مشصقياً وتحكخ الصخق السعيهدة وال يذتخط تهصيفيا بل يتم تهصيف الصخق
الحجيثة مع استخجام وحجات القياس العالسية.

النتائج:
 يمخز ىحا الجدء السعمهمات الستحرمة والشتائج اإلحرائية ،ويجب أن يحتهي عمى وصف الشتائج وليذ
تفدي اًخ ليا.

 تدتخجم الججاول والرهر والخسهمات عادة لتعديد ىحه الشتائج وىي تعصي تقخي اًخ مفرالً لمعسميات السعقجة

صعبة القخاءة لسا تهضحو في العالقات البيانية السحدهسة ويسكن استخجام الرهر في بعس األحيان عمى

أن تكهن الرهر واضحة وجيجة.

 تعدز الشتائج إما في ججاول أو في أشكال وال تعدز في االثشين معاً.

 تتم فيخسة الججاول واالشكال والرهر باستخجام األرقام العخبية وحدب تدمدميا في الهرقة.
مناقشة النتائج:
يتم تقهيم الشتائج كسا يتم تهضيح العالقة بين نظخية البحث والبحهث الدابقة بجقة ،وتهضح أىسية البحث وفائجتو
عمى التجارب السقبمة ويسكن تزسين ىحا الجدء إن كإن مختر اًخ مع جدء الشتائج.

المصادر والمراجع :
يتبع نظام جامعة ىارفخد في اإلحالة والتهثيق .

صفحة  3من 3

