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مؤسسة مصر املستقبل للرتاث والتنمية واإلبتكار
يتم تسجيل إستمارة البي�انات املتاحة من خالل املوقع
اإلليكرتوىن ملؤسسة مصر املستقبل اخلاص باملؤتمر:
www.egyptfuturefoundation.com

باإلسرتشاد بالنموذج املتاح من خالل املوقع ترسل امللخصات
واألحباث علي الربيد اإلليكرتوىن:
info.waae@egyptfuturefoundation.com
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مؤتمر القمة الدولي للفنون
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لإلتحاد العالمي
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الرئيس الشريف للمؤتمر

األستاذ الدكتور /ماجد نجم
رئيس جامعة حلوان

وبمشاركة
أكاديمية الفنون  -مصر
األكاديمية الدولية للعلوم  -لبن�ان
كلية الرتبي�ة املوسيقية
كلية الرتبي�ة الفني�ة  -جامعة حلوان

محاور املؤتمر
محاور املؤتمرات التالية ذات صلة بكل املعلمني يف
مجال الفنون .نرحب بتقديمات من مختلف ختصصات
الفنون بما يف ذلك املوسيقى والفنون البصرية والهندسة
املعمارية والرقص واألدب والدراما واألفالم والرتاث
والوسائط املتعددة.
 .1املعايري العاملية لربامج الرتبي�ة والفنون للتعلم مدى احلياه.
 .2إحياء التقاليد الثقافية :التحديات والفرص يف مجال
البيئ�ة والثقافة والفنون.
 .3التفاعل املزتايد بني التكنولوجيا والوسائط املتعددة
والوسائط التفاعلية ووسائل اإلعالم االجتماعية يف مجال
الرتبي�ة الفني�ة.
 .4الصناعات اإلبداعية وتعليم الفنون والتنمية املستدامة
(التمدن واالقتصاد واملناخ والبيئ�ة والثقافة والرفاهية
والتعليم).
 .5األزياء واملوضة بني األصالة واملعاصرة.
 .6مستقبل الفنون يف تشكيل االجتاهات الثقافية والسياسية
واالستجابة لها.
 .7دور تعليم الفنون يف مواجهة التميزي والتطرف والعنف.
 .8تعليم الفنون والرفاهية عرب األجيال.
 .9دور املتاحف واملواقع التاريخية  /األحداث  /العناصر يف
تعليم الفنون املستدامة.
 .10احلفاظ على الرتاث وحتويله :التداخل املشرتك بني الفن
والعمارة وعلم اآلثار والتطور التكنولوىج.
. .11تطور النقد األدىب واللساني�ات ومواكبة فنون النص
اإلبداعي احلديث�ة.

شروط قبول البحث للنشر العلىم أو املشاركة
ىف باىق فعاليات املؤتمر:
•توافر املعايري األكاديمية الدولية ىف األحباث املشاركة
وإرتب�اطها بمحاور املؤتمر املقرتحة ،مع التدقيق ىف اتب�اع
منهجية البحث العلىم والتوثيق باملراجع واملصادر ىف منت
البحث .
ً
• حداثة البحث وأال يكون قد سبق نشره نهائي�ا.
•أال تزيد عدد كلمات ملخص البحث املقدم عن 250
ً
كلمة ،مصحوبا بالكلمات املفتاحية للبحث ،بمقاس A4
والهوامش  2.5سم من جميع اجلهات.
ً
•أال تزيد عدد صفحات البحث املقدم كامال عن 25
صفحة ،بما ىف ذلك امللخص واملراجع والرسوم التوضيحية
إن وجدت ،خبط  Simplified Arabicلألحباث باللغة
العربي�ة ،وخط  Arialلألحباث باللغات األجنبي�ة األخرى،
مع استخدام حجم اخلط ىف املنت  ،12وبالنسبة للعناوين
الرئيسية  ،14وتكون املسافة بني السطور .1.5
ً
•حتتسب كل صفحة زائدة بمبلغ  30جنيها للباحثني
املشاركني من مصر ،و  20دوالر للباحثني من خارج مصر.
•تقبل األحباث وملخصاتها للنشر باللغة الىت حيددها
الباحث من اللغات التالية :العربي�ة  /االجنلزيية /
ً
الفرنسية  /اإليطالية ،وتقبل إلكرتوني�ا فقط كملفات
 .MS Word Docمع ضرورة إرسال نسخة نهائي�ة من
البحث بصيغة .PDF

اإلشرتاكات

األشرتاك املوضح يتضمن السكن يف فندق خمس جنوم
باألقصر واإلنتقاالت منه وإىل املؤتمر ،وبعض الرحالت
ً
والزيارات اليت سوف يعلن عنها تفصيليا.
ً
أوال :إشرتاك مبكر حىت  1ديسمرب 2018
أعضاء اإلحتاد

 700دوالر أمريكي

غري األعضاء

 750دوالر

ً
ثاني�ا :إشرتاك عادي حىت  28فرباير
أعضاء اإلحتاد

 750دوالر أمريكي

غري األعضاء

 800دوالر أمريكي

اإلشرتاك املبكر للمصريني  2500جنيها مصريا
اإلشرتاك العادي للمصريني  2750جنيها مصريا
حضور يوم واحد للمؤتمر  200جنيها 200 /دوالر
املشاركة بالنشر فقط بدون إقامة للمصريني  1000جنيها مصريا
املشاركة بالنشر فقط بدون إقامة لغري املصريني  300دوالر أمريكي

مرافق مصري  2300جنيها مصريا
مرافق لغري املصريني  550دوالر أمريكي

