
 

 

 

  

 

  عطوفة رئیس ھیئة األركان المشتركة

  رئیس اللجنة العلیا للمركز الجغرافي الملكي األردني

  المؤتمر العربي السادس    :الموضوع     

   للخبراء العرب في األسماء الجغرافیة    

  سیدي ،،،،،

ً عطوفتكم التكرم  ھ بالعلم بأنیھدي المركز الجغرافي الملكي األردني إلیكم أطیب تحیاتھ ، راجیا
         17/05/2012تاریخ  66/11/6/13124 وبناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر بموجب الكتاب رقم 

، والمتعلق باستضافة األردن ممثالً بالمركز الجغرافي الملكي األردني للمؤتمر ) مرفق صورة عنھ ( 
المركز الجغرافي الملكي / في عّمان  الجغرافیة والذي سیعقد السادس للشعبة العربیة لخبراء األسماء

، یرجى عطوفتكم التكرم بمخاطبة معالي وزیر الخارجیة  7/2012/ 13-10األردني في الفترة ما بین 
  .للمشاركة الفّعالة في ھذا المؤتمرالستكمال إجراءات دعوة الدول العربیة من خالل جامعة الدول العربیة 

فتكم عن عمیق الشكر والعرفان لدعمكم الموصول لھذه منتھزاً ھذه الفرصة سیدي ألعرب لعطو
المؤسسة الوطنیة الرائدة لتبقى صرحاً علمیاً بارزاً في البناء الھاشمي في ظل راعي مسیرتنا المباركة سیدي 

  .صاحب الجاللة القائد األعلى للقوات المسلحة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسین المعظم حفظھ هللا ورعاه 

  ، سیدي ،،،،، االحترامعطوفتكم بقبول فائق وتفضلوا 

  المدیر العام                                                                                                

  مھندسالعقید الدكتور ال                                                                                         

 عوني محمد الخصاونة                                                                                              

  

  :المرفقات 

 .نص دعوة جامعة الدول العربیة إلى الدول العربیة  -                                 .كتاب موجھ إلى معالي وزیر الخارجیة - 

 .أھداف المؤتمر   -        .ھ إلى أمین عام جامعة الدول العربیة للمشاركةكتاب موج - 

 .معلومات عامة عن المؤتمر   -                                               .جدول أعمال المؤتمر  - 

  . اتالمحاضر لكتابة تعلیمات  -                                . محاضرات بإرسال للراغبین تعلیمات - 
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 معالي وزیر الخارجیة األكرم

         17/05/2012 تاریخ 66/11/6/13124بناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر بالكتاب رقم   

، والمتعلق باستضافة األردن ممثالً بالمركز الجغرافي الملكي األردني للمؤتمر السادس ) مرفق صورة عنھ ( 

المركز الجغرافي الملكي األردني  في / لجغرافیة والذي سیعقد في عّمان ا للشعبة العربیة لخبراء األسماء 

ممثل المملكة في جامعة الدول العربیة لتعمیم ، یرجى دولتكم التكرم بمخاطبة  7/2012/ 13-10الفترة ما بین 

طبة أمین مخاالدول العربیة للمشاركة في المؤتمر ، كما یرجى على كافة ذلك من خالل جامعة الدول العربیة 
  .  عام الجامعة العربیة أو من ینوبھ للمشاركة في المؤتمر

  وتفضلوا بقول فائق االحترام ،،،،،

  رئیس ھیئة األركان المشتركة               

  رئیس اللجنة العلیا للمركز الجغرافي الملكي األردني                                              

  مشعل محمد الزبن / ركن أول   الفریق                                                       

  

 :  اتمرفق 

 .جامعة الدول العربیة إلى الدول العربیة دعوةنص  -

 .رسالة دعوة  إلى أمین عام جامعة الدول العربیة للمشاركة -

 .جدول أعمال المؤتمر   -                    .أھداف المؤتمر  -

 . محاضرات بإرسال للراغبین تعلیمات -       .مرمعلومات عامة عن المؤت -

  . المحاضرات لكتابة تعلیمات -
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  جامعة العربیة للدول العربیةنص دعوة 

التنسیق مع وبالجغرافیة ، األسماءمانة العامة لجامعة الدول العربیة والشعبة العربیة لخبراء األ تتشرف
تدعوكم للمشاركة في  ،  أنردنیة لألسماء الجغرافیةالمركز الجغرافي الملكي األردني واللجنة الوطنیة األ

المركز وذلك في  2012 ) 7( تموز 13 - 10 منلألسماء الجغرافیة خالل الفترة  لسادسالمؤتمر العربي ا
   .الجغرافي الملكي األردني

ً من الخبراء المختصین في األ انتدابلذلك یرجى  سماء الجغرافیة للمشاركة في من ترونھ مناسبا
وذلك من أجل حسن التحضیر   2012 / 6 /15قبل  أو عدمھعمال ھذا المؤتمر، وإفادتنا عن الحضور أ

  .للمؤتمر

 مشاركةعلى ضرورة  انتشدد والشعبة العربیة لألسماء الجغرافیة إن األمانة العامة لجامعة الدول العربیة
جمیع الدول  تخدم مصالحة وحلول عضاء في الجامعة، وذلك من  أجل الخروج بمقررات علمیجمیع الدول األ

  .وتاریخي واجتماعيسماء الجغرافیة كإرث ثقافي ودیني العربیة بغیة الحفاظ على األ

أو جامعة /و األردنيالمركز الجغرافي الملكي یرجى إرسال أوراق اعتماد أو تكلیف الخبراء والمنتدبین إلى 
  :ر البرید اإللكتروني على العناوین التالیةبالطرق القانونیة المعتمدة وعب عّمان –الدول العربیة 

  جامعة الدول العربیة   -

  المركز الجغرافي الملكي األردني  -
  11941الجبیھة  414: ب . ص                        األردن

  11118عّمان  20214أو                           

  4  69  47  53  6  962 +: فاكس

    ngn@rjgc.gov.jo    : إلكترونيبرید                   

 Ibrahim_arr@yahoo.com  ابراھیم عبید/ أو    

  : اإللكترونيعلى الموقع  متوافرةجمیع المعلومات المتعلقة بالمؤتمر إن : مالحظة
http://www.rjgc.gov.jo   

  

  أمین عام جامعة الدول العربیة           
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  معالي األمین العام لجامعة الدول العربیة

  

   المؤتمر العربي السادس لألسماء : الموضوع                                                 

ن/  في عّمانالجغرافّیة                                                             األرد

 :تحیة طیبة وبعد 

لخبراء األسماء الجغرافیة واحدة من الشعب الثالث والعشرین لخبراء األسماء  تشكل الشعبة العربیة  
  الجغرافیة المنضویـة إلـى مجموعة خبــراء األمــم المتحدة فــي مجــال توحیــد األسماء الجغرافیة المعروفـــة باسم

)UNGEGN  (United Nation Group of Experts on Geographic Names   لمجلس التابعة ل
بمعدل  1967التي عقدت لغایة تاریخه تسعة مؤتمرات منذ عام )  ECOSOC ( االقتصادي واالجتماعي

مؤتمر كل خمس سنوات وستة وعشرین دورة بمعدل دورة كل سنتین بینما لم ینعقد لغایة تاریخه سوى خمس 
والثالث  والرابع  2004عام في بیروت والثاني في لیبیا  1971، األول عام  مؤتمرات عربیة في هذا المجال

  .2010،  2008، 2007والخامس في بیروت عام 

في المؤتمر الثالث الذي ُعقد في أثینا  9صدرت عدة قرارات عن المؤتمرات العالمیة منها القرار رقم   
الصعوبات الناتجة عن تطبیق نظام بیروت والقرار  ومناقشةالذي أوصى الخبراء العرب االجتماع  1977عام 

متابعة الجهود لالُمنعقد في نیویورك الذي أوصى جامعة الدول العربیة  1998في المؤتمر السابع عام  4قم ر 
عن المؤتمر  8لعقد مؤتمر متخصص لمناقشة الصعوبات التي تعترض تطبیق النظام الصادر بالقرار رقم 

الصادر عن حلقة الخبراء العرب  الدولي الثاني الُمنعقد في لندن الذي أوصى الدول العربیة باعتماد النظام
  .1971في بیروت عام 
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  معالي األمین العام 

السادس لألسماء الجغرافیة خالل الفترة من أتشرف بأن أدعو معالیكم لتكونوا على رأس المؤتمر العربي 
وا وأن الخبراء العرب قد أقرّ خاصة  وذلك في المركز الجغرافي الملكي األردني 2012)  7( تموز  13 - 10

  .، اعتبروا فیه شعبتهم تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربیة2007تنظیمًا ونظامًا في مؤتمر بیروت 

وذلك  ،لمشاركة الفاعلة في هذا المؤتمرلجمیع الدول العربیة  لدعوةتكلیف من یلزم  كما ونرجو من معالیكم
ء من الجامعة للمشاركة في بتكلیف خبراء ممثلین عن كافة الدول األعضاء، وانتداب وفد من الخبرا

  .أعماله، وكذلك تفویض من ترونه مناسبًا، في حال إرتأیتم عدم الحضور شخصیاً 

الشعبة العربیة لخدمة المبادئ والُمثل التي واستعداد  تقدیريأغتنم هذه المناسبة ُألعرب لمعالیكم عن صادق و
بقیة الُشعب اللغویة العالمیة التابعة لمجموعة  نلحق بالتقدم الذي أحرزتهو یقوم علیها العمل العربي المشترك 

األمم المتحدة في السنین السابقة في مجال جمع وتوحید وحفظ األسماء الجغرافیة كإرث ثقافي للشعوب، 
واستعمالها بطریقة موحدة على الخرائط وأجهزة الحاسوب، وعلى الفتات المدن والقرى واألماكن الثقافیة 

  .والسیاحیة وغیرها

  لوا بقبول فائق االحترام والتقدیر ،،،،،وتفض

   رئیس المؤتمر السادس لخبراء األسماء الجغرافّیة                                         

  العقید الدكتور المهندس                                 

  عوني محمد الخصاونة                               
  :المرفقات

 .ف المؤتمراھدأ - 

  .لدول العربیة الدول العربیة إلى اجامعة   دعوةنص  - 

 .للمؤتمر المؤقتجدول األعمال  - 

 .عامة عن المؤتمر معلومات  - 

  

  

  أھداف المؤتمر

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


لنقل الحروف العربی ة  مناقشة الصعوبات الناجمة عن تطبیق النظام العربي الموحدیھدف المؤتمر إلى      -

  : علیھ من أجلوإجراء التعدیالت المناسبة  ) الرومنة ( إلى الرومانیة 

    ت  ذلیل الص  عوبات الت  ي واجھتھ  ا المؤسس  ات العامل  ة ف  ي مج  ال األس  ماء الجغرافی  ة ف  ي بع  ض    .أ              

  .الدول العربیة أثناء تطبیق النظام

ف ي   بعض األحرف العربی ة بص ورة مغ ایرة ع ن لفظھ ا األص لي   حل المشاكل الناتجة عن لفظ. ب            

  ...لخ، أ خر الكلمةآفي مصر والقاف في مختلف الدول العربیة والیاء في  معربیة كالجیبعض الدول ال

لفظ بعض األسماء العربیة باللھجات المحلیة المستعملة في بعض الدول العربی ة م ن قب ل إثنی ات  . ج         

  .مختلفة

  .النھائیةإدخال التعدیالت الالزمة على النظام وإقراره بصیغتھ    .د              

 :تفعیل العمل العربي المشترك في المجاالت التالیةكما یھدف المؤتمر إلى   -

  .الجغرافیة العربیة األسماءتنمیط    .أ              

  .بناء المعجم العربي الموحد لألسماء الجغرافیة العربیة. ب             

  .ة كإرث ثقافي عربي ومنع تغییرھا وإندثارھاالمحافظة على األسماء الجغرافیة العربی. ج             

  .قامة حلقات التعلیم وتبادل الخبرات في مجال األسماء والمعلومات الجغرافیةإ  .د              

تطبیق القرارات العربیة والدولیة المتعلقة بجمع وضبط وتنمیط األسماء الجغرافی ة والمحافظ ة   . ـھ             

  . علیھا
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  المؤقت ول أعمال المؤتمرجد

10 -13 /7/2012  

  .التسجیل وتقدیم أوراق االعتماد  -

  :االفتتاح الرسمي 

 .السالم الملكي  •

 .كلمة رئیس المؤتمر •

 .كلمة رئیس الشعبة  •

 .كلمة راعي المؤتمر •

 .جولة في المعرض  •

  :محاور المؤتمر 

 .أنشطة الدول العربیة في مجال األسماء الجغرافیة  •

 .لشعبة العربیة أنشطة لجان ا •

 .أھمیة األسماء الجغرافیة في مختلف نواحي الحیاة  •

 .قواعد البیانات والمعاجم الجغرافیة والخرائط واألطالس •

 .اعتماد نظام عربي موحد للرومنة  •

 .األسماء الجغرافیة والتوثیق واإلرث الثقافي  •

 .نشر األسماء الجغرافیة في الدول العربیة  •

 .المشروع المقترح لنظام وتنظیم الشعبة العربیة  •

 :الجلسة الختامیة  •

 .التوصیات  .1

 .انتخاب رئیس وأعضاء الھیئة اإلداریة للشعبة العربیة  .2

 كما تم االتفاق على جدول األعمال التفصیلي التالي آخذین بعین االعتبار مقترح رئیس الشعبة ، مع األخذ بعین االعتبار ترتیب البرنامج

  .أھمة العرض  وفق
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 لمحة عامة عن المؤتمر

  مقدمة

 لألس  ماء الجغرافیّ  ة ف  ي للخب  راء الع رب الس  ادسالم  ؤتمر العرب ي  م  المرك  ز الجغراف  ي الملك ي األردن  ي نظِ یُ 

، وتم ت موافق ة مجل س  2012ع ام  عش ر م ن ش ھر تم وز  والثال ث لعاش رعّمان  م ا ب ین ا العاصمة األردنیة

  .17/05/2012تاریخ  66/11/6/13124رقم عقد ھذا المؤتمر بموجب الكتاب الوزراء الموقر على 

   

 الرعایة

  .یعقد المؤتمر تحت الرعایة الملكیة السامیة  

  

  مكان المؤتمر وزمانھ 

  المركز الجغرافي الملكي األردني -عّمان : المكان 

  2002من العاشر وحتى الثالث عشر من شھر تموز : الزمان 

  الساعة التاسعة صباحاً  10/7/2012بتاریخ   :جلسة اإلفتتاح 

  مساءً  17.00جلسات المؤتمر یومیا حتى الساعة 

  جولة ثقافیة وسیاحیة في إحدى مناطق األردن 7/2012/ 13الیوم الرابع بتاریخ 

   

  المشاركة

  :یشارك في أعمال المؤتمر كٌل من 

 .رؤساء الھیئات العربیة لألسماء الجغرافیة    .1

سات العاملة في مجال الكارتوغرافیا والمعلوم ات الجغرافیّ ة ف ي جمی ع ال دول رؤساء المؤس  .2

 .العربیة

 الخبراء العرب في األسماء الجغرافیة   .3

 ).تحدیداً أصول األسماء(أساتذة باحثون في مجال اللغات  .4

 ).لفظ ونقل األسماء إلى األحرف الالتینیة(أساتذة باحثون في علم األصوات  .5

 .الدول العربیة وفد تقني من جامعة .6

 .ESCWAوفد تقني من المجلس االقتصادي واالجتماعي لغرب آسیا  .7

 .أساتذة وطالب وجغرافیون ومھتمون من الجامعات األردنیة .8
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  :المدعوون 

  :الدولیون  -1

 .األمین العام لجامعة الدول العربیة  -

 .األمین العام للمجلس اإلقتصادي واالجتماعي  -

 األردن  السفراء العرب المعتمدون في -

 .رئیسة المجموعة العالمیة لخبراء األسماء الجغرافیة ونائبھا  -

 رئیس المجموعة العالمیة للكارتوغرافیا  -

 .رئیس االتحاد العربي للجغرافیین  -

  :السلطات الوطنیة الرسمیة والخاصة  -2

 الوزراء -

 النواب -

 مجلس األعیان -

 المحافظون -

 البلدیات الكبرى -

 رؤساء األقالیم -

 المھندسین والطبوغرافیین: النقابات  -

  الجامعات والمعاھد  -3

كلی  ات الھندس  ة والعم  ارة والتخط  یط والجغرافی  ا  ونظ  م المعلوم  ات الجغرافی  ة وأص  ول اللغ  ات وعل  م  -

 األصوات في الجامعات الحكومیة والخاصة 

  وسائل اإلعالم المختلفة المحلیة والعربیة والدولیة  -4

  .مجال العلوم الجغرافیة الشركات والمؤسسات العاملة في  -5

 وض  یافة خ  الل االس  تراحاتوحقیب  ة أمیرك  ي كرس  م تس  جیل ب  دل مطبوع  ات $ 300وی  دفع المش  اركون مبل  غ 

  .المشاركین حسابا كلفة اإلقامة في الفندق فتكون على أمّ . اء طیلة أیام عمل المؤتمردوغ

  رعاة المؤتمر

  ة ذات العالقتوجیھ دعوات لرعایة المؤتمر إلى المؤسسات 

یدفع الداعمون مبلغاً قدره ألف دوالر أمیركي بدل االشتراك في المعرض ال ذي س یُقام طیل ة أی ام الم ؤتمر ف ي 

  .لكٍل منھملشخصین اء طیلة أیام المؤتمر دالمركز الجغرافي وذلك بدل إیجار قاعة وقواطع وغ
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  التسجیل

  للمشاركین -1 

ارة الخارجی  ة ف  ي ك  ل دول  ة إل  ى رئاس  ة یرس  ل المش  اركون أوراق اعتم  ادھم الرس  میة بواس  طة وز -

 .المؤتمر على العنوان المذكور

 . حزیران 30یؤكد المعنیون الحضور بواسطة البرید اإللكتروني قبل  -

بالعمل  ة ) cash(مباش  رة عن  د التس  جیل ف  ي موع  د الم  ؤتمر  ی دفع المش  اركون رس  م التس  جیل الم  ذكور -

 .ردنیةاألمیركیة أو ما یعادل الرسم المذكور بالعملة األ

  وللشركات الخاصة والعاملة في مجال العلوم الجغرافیة للجامعات  -2

ترسل قائمة بالراغبین بإلق اء محاض رة بأح د مواض یع ج دول األعم ال : التسجیل إللقاء المحاضرات  -

 .المحاضرة والبند المناسب لھا على جدول األعمال حزیران مع ذكر موضوع  15المنشور حتى 

 .سیرد  الحقا الشكل الذيبترسل المحاضرات  -

ترسل طلبات التسجیل حتى الخامس عشر من حزیران ، ویستوفى : التسجیل لالشتراك في المعرض  -

 ً  الرسم كما سیرد الحقا

  معلومات أخرى

یمكنكم تتبّع أخبار المؤتمر واإلطّالع على تفاصیل الوصول واإلقامة وغیرھا من األمور التنظیمیّ ة األخ رى  

وإرس  ال  gov.jo .http://www.rjgcالت  الي ز الجغراف  ي الملك  ي األردن  ي عل  ى العن  وان عل  ى موق  ع المرك  

             :على العنوان التالي استفساراتكم

  المركز الجغرافي الملكي األردني 

  11941الجبیھة  414: ب . ص                        األردن

  11118عّمان  20214أو                           

  4  69  47  53  6  962 +: فاكس

  )1500الساعة حتّى  0800الساعة من (   1  09 40  53  6  962 +:  ھاتف

  ابراھیم عبید  1111 4   78   79 962 +

    gov.jo .http://www.rjgc: الموقع اإللكتروني

    ngn@rjgc.gov.jo    : برید إلكتروني

 Ibrahim_arr@yahoo.com  ابراھیم عبید/ أو    
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  معلومات عامة عن المؤتمر

  :مكان انعقاد المؤتمر .1

  .األردن  –المركز الجغرافي الملكي األردني عّمان 

   :زمان انعقاد المؤتمر .2

  .2012)  7( تموز 13 - 10ما بین  - 

   :اإلشتراك .3

  :لتغطیة المؤتمر في   عن كل مشتركدوالر أمیركي  300

  .اء خالل أیام المؤتمر دغ -

  .ضیافة خالل االستراحات -

  .حقیبة  -

  .مطبوعات مختلفة -

   :المحاضرات واالقتراحات .4

آخر مھلة الستالم المحاضرات في المواضیع المختلفة المدرجة على برنامج العم ل األول ي  -

  .2012)  6( حزیرانعشر من الخامس للمؤتمر ھي 

  .دقیقة فقط وذلك لضیق الوقت 15حاضرة مّدة الم -

تقری  راً یك  ون عل  ى خم  س ص  فحات عل  ى األكث  ر لش  رح وض  ع األس  ماء  دول  ةت  نظم ك  ل  -

كیفی  ة جمعھ  ا، تص  نیفھا، كتابتھ  ا عل  ى الخ  رائط، نقلھ  ا إل  ى األح  رف (الجغرافی  ة محلی  اً 

نھا ف ي نش رة وذل ك لتض می ...)الالتینیة، المعاجم المنظمة، ھیئات التسمیات الجغرافیة، أل خ

  .المؤتمر

   :اإلقامة .5

 .تكون اإلقامة في الفنادق  وعلى نفقة المشاركین 

   :الطعام .6

  .في المركز الجغرافي على نفقة المؤتمر في األوقات المذكورةغداء ثالث وجبات   -

  .على ھّمة المؤتمرین في األوقات األخرى في الفندق أو المطاعم األخرى -

  

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   :االنتقال .7

الستقبال والمواصالت على نفقة المركز الجغرافي الملكي األردني للمشاركین سیتم تأمین ا

اسم الفندق ومواعید الوصول جة المنظّمة بعدد أفراد الوفد  والذین یقومون بتزوید  الل

قبل یوم من الوصول إلى  من وإلى مطار الملكة علیاء الدوليوتاریخ ورقم رحلة الطیران 

لى ھّمة المشاركین بواسطة سیارات األجرة  من وإلى مطار وعكس ذلك سیكون ع ، عّمان 

 أیام سبعة قبل إلى األردن دخول سمة إلى بحاجة وللمشاركین والذین  الملكة علیاء الدولي،

  .لھم  الالزمة واإلقامة السمات تأمین من نتمكن لكي الوصول من

  : اللباس .8

  .اللباس الرسمي: جلسات المؤتمراالفتتاح و  -

  : الطبیةالعنایة  .9

  .على مسؤولیة المشاركین في المؤتمر: المعالجات الطبیة  -

   :الطقس .10

درجات الحرارة تتراوح ما و ،یكون عادةً معتدل إلى حار  حزیران خالل  األردنالطقس في 

  . درجة مئویة 30إلى  20بین 

   :العملة .11

ً  دوالر أمیركي 1.4=  دني األردن ھي الدینار األرفي  خدمةالعملة المست -   ).تقریبا

  .الفنادق والمطاعم ومراكز التسوق تتداول العملة األردنیة  -

  .العمالت متوافرة في المطار والبنوك والفنادق والصّرافین في جمیع المناطق نقاط صرف  -

   :خدمة الترجمة الفوریة .12

  ال توجد            

   :األنشطة الترفیھیة .13

أو منطق ة دوالر أمیرك ي للّش خص الواح د إل ى البت راء 75رحلة سیاحیّة للّراغبین بكلفة  ستكون ھناك

  . شاملة المواصالت والغذاء ورسم الدخول إلى البتراء البحر المیت وحسب األعداد الراغبة 
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 محاضرات بإرسال الراغبین لإلخوة تعلیمات

   Abstract ملخص

ً  المحاضرة عن ملخص إرسال  : یلي لما وفقا

 format Microsoft word window (doc) بشكل  مكتوبة كلمة ئةعماربأ إلى ئةاثالثم: المحتوى

 A 4 : الورقة  قیاس

 ویسار یمین ملم  ٢٠ :  الھوامش

 وأسفل أعلى سنتم  ٢٥                

 SINGLE SPACINGمفرد  فراغ ١٤  : الخط عرض

  B and U ١٦ الخط والتسطیر عرض العریض بالخط : العنوان

 ١٤ الخط عرض والشھرة واالسم باللق: المحاضر إسم

 ١٤ الخط عرض : الملخص نص

 الملخص نھایة في: بالمحاضر التعریف

 والشھرة االسم اللقب                   

 الیھا ینتمي التي المؤسسة                   

 المؤسسة في الصفة                   

 وجدت اذا تاالنترن صفحة مع البریدي العنوان                   

 الھاتف                   

 الفاكس                   

 االلكتروني العنوان                   
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 المحاضرات لكتابة تعلیمات

 كاملة المحاضرة    

  :بشكلبن المحاضرات إرسال یمكن

Microsoft word window format (doc) -            

power point-            

 3MBالواحدة المحاضرة تتعدى ال أن على            

 وأسفل أعلى ٢٥ ویسار یمین ٢٠  :الھوامش

  TIMES NEW ROMAN :   الكتابة طریقة

 ١٢ : الخط عرض

 . مرقمة غیر األكثر على عشرة: األوراق عدد

 : الورقة تنظیم

 Bold Center ١٦ : العنوان             

 Center الوسط في ١٤ الخط عرض: المؤلف اسم             

 : المؤلف عنوان             

 االسم                                  -

 الصفة                                 -

 العمل مكان                                 -

 الكتروني برید – فاكس – ھاتف: عنوان                                 -

  :المحاضرة نص

  TIMES NEW ROMAN ١٠ الخط عرض                                  -

 العناوین بعد واحد وفراغ السطور بین واحد فراغ -                                

 الوسط وفي مباشرة ھتحت الجدول او الصورة اسم یوضع : والجداول الصور                                -

 المراجع لالئحة ٩ الخط عرض : المراجع -                                

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 : المؤلف عن معلومات -                                  

 - للمؤلف صورة مع كلمة ١٥٠ -                                  

   :معلومات إضافیة

  :لمزید من المعلومات اإلتصال على العنوان التالي

  ي الملكي األردني المركز الجغراف          

  11941الجبیھة  414: ب . ص                        األردن

  11118عّمان  20214أو                           

  4  69  47  53  6  962 +: فاكس

  )1500الساعة حتّى  0800الساعة من (   1  09 40  53  6  962 +:  ھاتف

  ابراھیم عبید  1111 4   78   79 962 +

    gov.jo .http://www.rjgc: موقع اإللكترونيال

    ngn@rjgc.gov.jo    : برید إلكتروني

 Ibrahim_arr@yahoo.com  ابراھیم عبید/ أو    
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