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مؤتمر النشر العلمى بجامعة إنطالق اليوم 
 بنها

الثالثاء فعاليات المؤتمر العلمي الثاني  اليوميبدأ 
للمكتبااات لالمعلوتااات لالاامه تاممااب هاااتعاا   ا ااا 

الساايد  /تيت رعات  الدكتور «الاشاار العلمي الدللي الوا و لالتيدتات لاليلو »وان بعا
نائب رئيس الجاتع   -هشااام ا والعياي   /لالدكتور ،رئيس الجاتع  -يوسااا الضا ااي 

لشاانون الدراسااات العليا لالبيوس لرسااتمر لمدن يوتي  بضاع  المؤتمرات المبره بمجمو 
 .المليات

نائب رئيس الجاتع  لشااااااااااانون الدراساااااااااااات العليا  -اي  هشاااااااااااام أ و العي /ل ا  الدكتور
لالبيوس لرئيس المؤتمر ان المؤتمر ي اادا الي التعرا علو لا و الاشااااااااااااااار العلمي 
الدللي داخل الجاتعات العربي  لالتعرا علو أ رز تعو ات الاشااااااااااااااار العلمي الدللي 
ا ان لالوصاااو  الي أ رز الروه لاليلو  للت لب علو تشاااكالت الاشااار العلمي، ت اااي   

 .المؤتمر تش ل أهتمام عدد كبير ت  الباحثي  فو الداخل لالخارج

لأشاااااااااااااار نائب رئيس الجاتع  الو ان المؤتمر ياا ا عدد ت  الميالر لهي الاشااااااااااااار 
العلمي الدللي لتصااااااااااايا الجاتعات لالتصاااااااااااي ات العالمي  لت  ه   أخره البوابات 

بيانات لتأثيرها علو تصاااااااايا اإللمترلني  لتأثيرها علو تصاااااااايا الجاتعات ل واعد ال
 .الجاتعات

عميد كلي  االداب لنائب رئيس المؤتمر ان المؤتمر  -عبير الرباط  /ل الت الدكتوره
ياا ا ات ااا تيالر الاشاار العلمي الدللي لدلر الباحثي  العرب لنشاار المتاب الدللي 
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شااااار الدللي لالدلررات الدللي  لأت اااااا الاشااااار اإللمترلني الدللي لالدلررات العربي  لالا
 واعد لآليات الاشاااااااااااااار بالدلررات العربي  لتعاتل التأثير العربي لأخال يات الاشاااااااااااااار ل 

العلمي الاادللي ل  راتك كشاااااااااااااااا االنتيااا  العلمي لحضوو الملمياا  ال مرراا ، لالميور 
الخاتس ياا ا تعو ات إساااااا ام الباحثي  العرب في الاشاااااار العلمي الدللي لالمعو ات 

 م .ا تصادت  لتعو ات التره

لكيل كلي  اآلداب لخدت  المجتمو لتامي  البين  لتضرر  -أسااااااات  حاتد  /لأكد الدكتور
المؤتمر ان المؤتمر تسااات دا روه لحلو  الاشااار العلمي الدللي لروه لحلو  الاشااار 
بالبوابات اإللمترلني  للجاتعات، كما ياا ا روه لحلو  الاشااااااااااااااار بالدلررات ا هابي  

لبيانات تؤكدا انب ساااوا تضام علي هاتا المؤتمر لرشااا  لروه لحلو  الاشااار بضواعد ا
 عمل للتدررب علي  واعد المعلوتات بمعرف  دار الماموت  العربي .


