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والعشرين للخدمة االجتماعية التاسعمي الدويل املؤمتر العل
"اخلدمة االجتماعية واملشروعات القومية" 

٢٠١٦مارس٣١–٣٠
---------

ر ــــداف املؤمتـــأه
****

يسعى املؤمتر إيل حتقيق األهداف اآلتية:
.نشر البحوث العلمیة المتخصصة فى الخدمة االجتماعیة-
.حول تعلیم وممارسة الخدمة االجتماعیةیمیة العلمیة االكادتبادل الخبرات -
.تطویر الممارسة المھنیة للخدمة االجتماعیة فى مجاالت الرعایة االجتماعیة-
نع واتخاذ القرار فى برامج ومشرو     تدعیم المشاركة فى تمویل وص    -

.المالیة العالمیة
.والعربیة حول محاور المؤتمراألستفادة من التجارب المحلیة -
:رـــــاور املؤمتـــــحم* 
:لمشروعات القومية األقتصاديةالعائد االجتماعى لاخلدمة االجتماعية و: احملور األول.١

.المشروعات الصناعیة-.لمشروعات الزراعیةا-
.یاحیةالمشروحات الس–.المشروعات التجاریة-
.             المشروعات االستثماریة-
:اخلدمة االجتماعية واملشروعات القومية االجتماعية: احملور الثانى.٢

.رانىــــــــــالتخطیط العم-.                                االسكان-.الرعایة الصحیة-
.االسكان- .المیاه والصرف والصحى-.الرعایة التعلیمیة-
.الخدمات الترفیھیة-.التشغیل-
:فى اتمع املصرىاخلدمة االجتماعية الوقائية : احملور الثالث.٣

.مواجھة االمیة-.برامج التوعیة االجتماعیة- 
.رعایة االحداث-.مع الجماعات الصغیرةالعمل برامج- 
رعایة المعاقیین-.لصغیرةالصناعات ا- 
:اتمع املصرىالتخطيط لربامج الرعاية االجتماعية فى : احملور الرابع.٤

.التخطیط للرعایة االجتماعیة- 
.برامج تنمیة المجتمعات- 
:واالمن االجتماعىاالجتماعية الرعاية سياسات : احملور اخلامس.٥

.لةالمرأة المعی-.سیاسیات الرعایة االجتماعیة- 
.تخطیط لتطویر المجتمعال- 
.سیاسات الضمان االجتماعى- 
.مواجھة الفقر- 
:املشروعات القوميةجتارب ودراسات حملية وعاملية فى تطوير : احملور السادس.٦

.تجارب محلیة- 
.تجارب إقلیمیة- 
.تجارب عالمیة- 
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والعشرين التاسعشروط النشر فى املؤمتر الدويل العلمي 
جامعة حلوان/اعية لكلية اخلدمة االجتم

حتت عنوان
"اخلدمة االجتماعية واملشروعات القومية" " 

٢٠١٦مارس٣١–٣٠
------------------

:رـروط النشــش: أوال
١-.
٢-.
٣-.
٤-.
٥-.
١٢/٢٠١٥-٦.
٢/٢٠١٦-٧.
٥+ -٨A4١٤١٦

٢٤٢,٥٣
.

٩-CD + علىCDمنفصل.

:رسوم النشر : ثانیًا
:مقدمى البحوث من داخل مصر : اوال 

.ج للصفحة٢٥ك صفحة األولى وما زاد على ذل٢٠ج لعدد ٥٠٠٫٠٠- 
ج مجلدات٥٠٠٫٠٠-ج للمستالت٢٠٠٫٠٠-ج رسم األشتراك١٢٥٫٠٠- 
:املعارين) املصريني (مقدمى البحوث من خارج مصر : ًثانيا 
.ج للصفحة٣٠صفحة األولى وما زاد على ذلك ٢٠ج لعدد ٨٠٠٫٠٠- 
.ج رسم األشتراك١٥٠٫٠٠- 
.ج للمستالت٢٥٠٫٠٠- 
.ج مجلدات٥٠٠٫٠٠- 
) :املصريني (مقدمى البحوث من خارج مصر لغري : ُثالثا
.ج للصفحة٤٠صفحة األولى ومازاد على ذلك ٢٠ج لعدد ١٠٠٠-
.ج رسم األشتراك٢٠٠٫٠٠-
.ج للمستالت٣٠٠٫٠٠-
.ج مجلدات٥٠٠٫٠٠-
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**إذن دفع املشارك فى املؤمتر وحمتوياته بالتفصيل** 
-----

المــــبلغ
رقم قسیمة السدادالبیــــــــانالرســومجنیةملیم

مالحظاتوتاریخ السداد

رسوم ١٠٠-
اشتراك 
المؤتمر

للمشارك داخلي
للمشارك المعار 

الوافدین
للمشارك داخلى مستالت٢٠٠-

للمشارك المعار 
الوافدین

-
-
-

٣٠٠
٤٠٠أو 
٥٠٠أو

رسوم 
المجلد 
الكامل 
للمؤتمر

للمشارك داخلى 
للمشارك المعار 

الوافدین

-
-
-

٥٠٠
٨٠٠أو 
١٠٠٠أو

رسوم 
نشر 
البحث

للناشر الداخلى 
للناشر المعار
للناشر الوافدین

-
-
-

٣٠–٢٥
٤٠أو 

الصفحات 
الزائدة

للناشر الداخلى 
للناشر المعار
للناشر الوافدین

لغیر مقدمي 
البحوث

یضاعف 
المبلغ بالنسبة 

للبحث 
المشترك بعدد 

الباحثین 

األجمـــــــــــــــــــــــــالى-

 


