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 عزيزي الباحث يرجى ارسال الورقة البحثية كاملة وفقا للشروط التالية:

تكتب البحوث بأحد اللغتين العربية أو االنجليزية مع إرفاق ملخص بالغة العربية للورقات التي تنشر باللغة  (1

 باللغة اإلنجليزية للورقات التي تنشر باللغة العربية. اإلنجليزية وملخص 

أن تكون البحوث المقدمة للنشر مبتكرة وأصيلة وجادة وتعالج بعض قضايا المرحلة التي تحتاج إلى بحث   (2

 وتقصي وضمن محاور المؤتمر ولم يسبق نشرها من قبل.

 للمؤتمر سراً. سيتم تحكيم البحوث من قبل محكمين مختصين تختارهما اللجنة العلمية  (3

التقيد بالضوابط والمعايير العلمية التي ينبغي مراعاتها في البحث العلمي، مع مراعاة التقيد بالشروط  يجب   (4

 التالية المحددة من قبل اللجنة العلمية: 

 Microsoftترسل البحوث الى اللجنة العلمية للمؤتمر من نسخة الكترونية كاملة مخزنة على شكل ملف   •

Word  بيضاء الهوامش من    (A4)  بخلفية  ان تكون  الكتابة البد  بتباعد مسافات مفردة لألسطر. عند 

 4ي الصفحات  سم لصفحة المقدمة فقط بينما باق  5سم لجميع الصفحات، ومن االعلى    2اليمين واليسار  

الصفحة. السطر االول في منتصف  ان يتم ترقيم الصفحات ومكانها في األسفل وسم من األعلى. يجب  

 سم من بداية السطر.  0.5يتم ترك مسافة  فقرة من كل 

صفحات بما فيها الرسومات والصور والجداول وقائمة    10يجب أن ال يزيد عدد صفحات البحث عن   •

 المراجع.

( لعنوان الورقة،  boldعريض)   18وخط  ،  للنص   14حجم    Times New Romanبخط    الكتابة العربية  •

 . ( للعناوين الرئيسيةboldعريض)   14مع استخدام الخط حجم 

(، boldلعنوان الورقة عريض)   16و  ،للنص   12حجم     Times New Romanالكتابة اإلنجليزية بخط   •

 . (capital letterحروف كبيرة )للعناوين  12مع استخدام الخط حجم 
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INSTRUCTION FOR WRITING RESEARCH PAPERS  

SUBMITTED TO THE CONFERENCE 
 

Dear author,  

When you write and submit your paper, please make sure you abide by the 

following instructions: 

1) Research papers are accepted in either Arabic or English, with an Arabic summary 

for papers published in English and an English summary for the papers published 

in Arabic. 

2) Your papers should be innovative, and addresses one of the major issues relevant 

to the subject of environment, and within the conference topics. Your manuscript 

should be an original work that has not been published anywhere before. 

3) All submitted papers will be judged, based on quality and relevance, through 

double-blind reviewing process, by two specialized referees chosen by the 

scientific committee. 

4) Authors are obliged to comply with the standards and criteria for scientific 

research, and by the conditions instructed by the conference scientific committee, 

as follows: 

• Full papers should only be submitted to the scientific committee in digital form 

as Microsoft Word file, written with white background (A4) and with single line 

spacing. The first page must have a top margin of 5 cm and all other margins set 

to 2 cm. All the other pages must be set with left, right, bottom equal to 2 cm, and 

top margin to 4 cm. The pages should be numbered, and page number should be 

at the bottom and centered. The first line of each paragraph should be left indented 

by 0.5 cm. 

• The papers should be limited to a maximum of 10 pages, including tables and 

figures. 

• Manuscripts written in Arabic should be in Times New Roman, size 14 for body 

text, 18 bold for the title, and size 14 bold for the headings. 

• Manuscripts written in English should be in Times New Roman, size 12 for body 

text, 16 bold for the title, and size 12 for the headings in capital letters. 

 


