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 مقدمة:

تذداعيات مذازال يعذانى مذن هذاا العذاو والعذال   الحادى والخمسينيأتى مؤتمرنا  

 العذال  أزمة مالية عالمية عاتية أثرت على كثير من القطاعات األقتصادية فى كل دول

 اصذةخ، وتفاقمت مشكلة البطالة كما تضاعفت معدالت الفقر فى الدول الناميذة بصذفة 

فتذ  تفى ترقب دائ  وخوف مشوب بالحار من انتشار أوبئذة قذد  يعيش ل العا ومازال ،

ة المتحذد ق آخر فقد أوشكت المهلة التى حددتها األمذ ياوفى س ،بأعداد كبيرة من البشر

لظذذروف ا هذذا  ، وقذذد تتطلذذب لفيذذة الثالثذذة علذذى ائنتهذذا أللتحقيذذا األهذذداف ائنمائيذذة ل

ل هذا  حياة الناس ، ومن البذديهى أن تمثذ إتخاذ قرارات صعبة تؤثر بشكل أو بآخر فى

ى الظذذروف حذذافزاج للجهذذود البحثيذذة للتركيذذز علذذى هذذا  القضذذايا و يرهذذا علذذى المسذذتو

 .ومحاور المؤتمر القومى وائقليمى والعالمى بما ينعكس على موضوعات وندوات

 أهداف المؤتمر:

 بحاث العلمية المقبولة فى تخصصات المؤتمر المختلفة.ألنشر ا -

ج بدعوة أساتاة أجانب أو مصذريين ىواصل البحثالت - ارج عذاملين فذى الخذ عالميا

 لعرض أحدث القضايا فى تخصصاته .

ليذذة ؤسسذذات الوينيذذة والعربيذذة والدومتفعيذذل الشذذراكة البحثيذذة بذذين المعهذذد وال -

 العاملة فى مجاالت تخصص المعهد. 

عذدالت وم عمالذةقتصذاد والإبراز أثر تذداعيات األزمذة الماليذة العالميذة علذى اال -

 فى جمهورية مصر العربية.الفقر 

 :محاور المؤتمر

 ونظم المعلومات علوم الحاسب فى مجال -1
 .الذكاء االصطناعى والنظم الذكية -1
 .معالجة اللغات الطبيعية واسترجاع البيانات -2

 .الذكاء الحسابى وتطبيقاته -3

 طرق النمذجة المستوحاة من الطبيعة. -4

 ، والحوسبة السحابية. الكميةالحوسبة و،  الحوسبة الحبيبية -5

 شبكات الحاسب وتأمينها. -6

 التنقيب فى البيانات. -7

 التعرف على االصوات وتخليقها. -8

 هندسة البرمجيات. -9
 واالحتماالت اإلحصاء الرياضى جالمفى  -2

 .النماذج الرياضية وتطبيقاتها -1

 .نظرية التقديرات واالختبارات االحصائية وتطبيقاتها -2
 .تهانظرية الموثوقية وتطبيقا -3

 .العمليات العشوائية وتطبيقاتها -4
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 واالقتصاد القياسى اإلحصاء التطبيقى جالمفى  -3

علةى  االقتصادية واالجتماعيةة المترتبةة عةن الكسةاد االقتصةادث وتةأثير  األثار-1
  .سوق العمل

 .أثر االزمة االقتصادية على التضخم ) المشكلة والحلول(-2

 البطالة. -3
 .قتها بالتضخمالضرائب العقارية وعال -4
 .طفال الشوارع ودورها فى التنمية األقتصاديةأ -5
  .الجودة التعليمية -6
 اإلحصاء الحيوى والسكانى جالم فى -4

 .البيانات السكانية وتكنولوجيا المعلومات -1

  .واألهداف االنمائية لأللفية الثالثة الفقر فى مصر -2

 .التنمية البشرية -3

  .السكان والتنمية -4

 .والطفل قضايا المرأة -5

 بحوث العمليات فى مجال -5
 .البرمجة الرياضية -1
 .النمذجة والمحاكا  -2

 .الحسابات الذكية -3

 .الشبكات -4

 .االمثلية -5

 نظم دعم القرار. -6

 ادارة العمليات. -7

 ادارة سالسل االمداد. -8

 المؤتمر:شروط 

نسخ  4على من يرغب فى المشاركة بأبحاث  فى مجاالت تخصص المؤتمر ارسال  -

غة وملخصات باللاص به باللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية من البحث الخورقية 
 ربيةالعربية للبحوث االنجليزية وملخصات باللغة االنجليزية للبحوث الع

 . C.D wordوضع البحث على ي
 A4.تقدم األبحاث على ورق مقاس  -

 Arabic  14خط  بالنسبة لألبحاث العربى الكتابة بالكمبيوتر -

Transparent  14واالسماء خط والعنوان (Bold ) ولتوحيد كتابة أسماء

 ثم الحروف األولى من األسم األول  العائلة أوالا  أسم المؤلفين نقترح كتابة

 



 جامعة الق اهرة
 معهد الدراسات والبحوث االحصائية

 قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

       

 

  0237482533/002ف: 0233353161/002ت: 12613ب:. ص -الجيزة -األورمان –أحمد زويل)ثروت سابقا(  /شارع د 5

إرسال االبحاث العلمية على الرابط  -  Website : issr.cu.edu.egموقع المعهد على شبكة المعلومات الدولية 

https://easychair.org/conferences/submission_show_all.cgi?a=10714119 

 
ة علةى مسةافالبحةث وكتابة  Capitalوأول حروف الكلمة فى العناوين يكون والثانى 

 فحةمنتصةف الصة والترقيم أسةفل من الجانبين للهوامش سم 3واحدة مع ترك مساحة 

ت أما االبحذاث االنجليذزى فهذى نفذس المواصذفا ليست على عمودينو متصلة الكتابةو

صذفحة  15مع مالحظة اال يزيد البحذ  عذن   Times New Roman والخط يكون 

ج عن ج  )ويضاف مبلغ خمسة عشر جنيها  كل ورقة إضافية وخمسذة عشذر دوالراج أمريكذا

مذذذن خذذذالل البريذذذد ائلكترونذذذى  لغيذذذر المصذذذريين( ويمكذذذن للبذذذاحثين إرسذذذال أبحذذذاثه 

 .)للمشتركين من الخارج فقط (
 

ا بأن  عديالت وفى حالة وجود ت 2016نوفمبر  10أخر موعد لتلقى األبحاث علما
 بالبحث يجب إرسال النسخة المعدلة وذلك فى خالل أسبوعين من تاريخ نهاية

 .المؤتمر
ى العديد من وذلك خالل فاعليات المؤتمر ف ورش العملكما يقام عدد من 

 الموضوعات محل اهتمام الباحثين والهيئات والمنظمات ذات الصله بموضوعات
 المؤتمر والمتعاونة مع المعهد.

  
 رسوم االشتراك

  : المتقدمون بأبحاث -1 
 .جنيه مصرث للمصريين   500
 .لغير المصرييندوالر أمريكى  300

 بحاث:أالمشاركون بدون  -2
ا للمصر 250 ا مصريا  . يينجنيها
ا  150  .لغير المصرييندوالراا أمريكا

 
 الرسوم ال تشمل نفقات اإلقامة أواالنتقاالت.

 
   

 

 

 

 

 

 

 


