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اهداف املؤمتر:

التنمية املستدامة و املتكاملة والشاملة ،ووضع اطار للتوجهات العلمية  يضع املؤمتر اسس ومفاهيم 
لكافة التخصصات املرتبطة بالتنمية املستدامة ، وميثل املؤمتر نقلة تفاعلية ملناقشة االفكار الدولية يف 

االستدامة والتنمية املتكاملة ومنها :
مستقبل العامرة واملدن الخرضاء يف الوطن العريب ودراسة املستقبل.  -

الحوكمة والتنمية املستدامة ومنها القضايا املرتبطة باالقتصاد واملجتمع والبيئة.  -
عنارص الحضارة والرتاث واآلثاروالسياحة ودورها يف التنمية الشاملة واملتكاملةاالستدامة.  -

االستدامة وتطبيقاتها يف الفنون والصناعات االبداعية.  -
دور الدعاية واالعالن والتقنية الرقمية يف االعالن.  -

محاور املؤمتر

)1( محور التنمية املستدامة يف الهندسة املعامرية والتصميم الهنديس:

االستدامة ومبادئ العامرة الخرضاء ) الهياكل الخرضاء ومواد البناء الخرضاء(.  -
البنية التحتية ملدن ومناظر طبيعية جديدة.  -

مميزات املياه وإدارتها.  -
التصميم الشميس السلبي.   -

حدود بحوث إنتاج الطاقة املتجددة.  -
الطاقة املستدامة وتغري املناخ.  -

الطاقة املستدامة.   -
إدراة عمران الصحراء تحديات املياه والطاقة املتجددة.  -

إعادة تصميم املدينة إلدارة الطوارئ.  -
تحسني التخطيط الحرضي وتطوير العقارات من أجل تعزيز منط حياة املجتمع.  -

التصميم البيئي بني املايض والحارض.  -
املباين الذكية، النقل الذيك، الحكومة الذكية واملنشآت الذكية.  -

-   الثورة الرقمية، مفاهيمها وتطبيقاتها يف مجال العامرة والعمران.
األفكار والتقنيات الجديدة يف إسكان ذوي الدخل املحدود.  -

التصميم املعامري يف استخدام الحاسوب.  -
مفاهيم االستدامة يف مجال العامرة والعمران.  - العامرة الربامرتية.   -

-  األساليب املعامرية والعمرانية لخفض استهالك الطاقة.
مستقبل العامرة والتصميم الداخيل واملدن الخرضاء يف الدول العربية.  -

مشكالت العمران والسكن العشوايئ ىف املدن والدول العربية.  -
التوجهات الحديثة لتخطيط املجتمعات الصحراوية.  -

تطبيقات وطرق إلدارة عمران الصحراء والطاقة املتجددة.  -
الهوية الثقافية للمدينة.  -

فلسفة العامرة التقليدية والتصميم الداخيل التقليدي.  -
هندسة الديكور.  -

االتجاهات الحديثة واملعارصة يف مجال التصميم الداخيل.  -
العوامل السلوكية: االستدامة الثقافية واالجتامعية واالقتصادية.  -

تحقيق التنمية املستدامة من خالل الفن والتصميم والعامرة الداخيل.  -

)2( محور التنمية املستدامة يف  الدراسات القانونية والحوكمة:

تجارب عملية يف الحوكمة.  -
سياسات متكني تعزيز الترشيعات القانونية وحوكمتها يف تحقيق التنمية املستدامة.  -

دور القانون والسياسات يف تحقيق التحول نحو االقتصاد األخرض.  -
األدوات القانونية املبتكرة وأفضل املامرسات يف مجال التنمية املستدامة.  -
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الترشيعات والسياسات ودورها يف حوكمة القطاع الخاص.  -
-  ترشيعات تطوير النظم اإلدارية يف ضوء التوجهات العاملية للتنمية املحلية.

اللوائح والقوانني التي تنظم تعزيز كفاءة اإلدارات العامة لتحسني األنظمة اإللكرتونية الحكومية.  -
الحوكمة وتطبيقاتها.  -

اإلطار الترشيعي والقانوين للحوكمة.  -
-  الترشيعات والسياسات ودورها يف حوكمة القطاع العام واملؤسسات الحكومية.

الحوكمة سبيل لتحقيق التنمية املستدامة.  -
الحوكمة اإللكرتونية والتقنيات الرقمية لتعزيز الشمولية واالستدامة.  -

دور الحوكمة يف اإلدارة املالية – العلم والتدريب ومواصفاتها القياسية الدولية لتطوير األداء املؤسيس.  -
والبرشية،  واإلدارية  والقانونية،  الترشيعية  تحدياتها:  مواجهة  يف  املجتمعية  واملسؤولية  الحوكمة   -

والتكنولوجية.
اإلسرتاتيجي  التخطيط  خالل  من  الحوكمة  حدود  يف  الخاص  القطاع  دور  لتعزيز  االقتصادية  الرؤى  وضع   -

ورسم السياسات التي تحقق ذلك.
التحديات الترشيعية والقانونية.  -

)3( محور التنمية املستدامة يف  إدارة األعامل: 

التحديات املعارصة يف مجال املال واألعامل.  -
-  التنوع االقتصادي والتنمية املستدامة.

االتجاهات الحديثة يف اإلدارة املالية للرشكات.  -
التخطيط اإلسرتاتيجي وإدارة املوارد البرشية.  -

تخطيط املوارد البرشية وتحقيق اإلنتاجية والجودة.  -
دور املوارد البرشية يف تحقيق التنمية املستدامة.   -

الفرص التسويقية والتحديات يف الدول العربية.  -
تحديد مفهوم جودة املهارات الالزمة لألداء املتميز .  -

حاضنات األعامل واملرشوعات الصغرية.  -
إسرتاتيجيات التسويق واملرشوعات الصغرية.  -

االبتكار والتنمية.  -
مؤسسات املجتمع ودعم املرشوعات الصغرية.  -

-  متويل املرشوعات الصغرية.
متكني املرأة و الشباب واملرشوعات الصغرية.  -

التحديات التي تواجه املرشوعات الصغرية الخاصة.  -
االحتياجات التدريبية وانعكاساتها يف تحسني أداء منظامت األعامل.  -

-  اإلدارة ودورها يف تحقيق التكامل االجتامعي.

)4( محور التنمية املستدامة يف السياحة والفنادق: 

السياحة والتنمية املستدامة عىل املستويني املحيل واإلقليمي.  -
االقتصاد السياحي واالستدامة.  -

دور اإلعالم السياحي يف دعم التنمية.  -
السياحة العربية البيئية وسبل تعزيزها.  -

املعوقات التسويقية للمرشوعات السياحية الصغرية واملتوسطة.  -
التسويق اإللكرتوين ودوره يف ترويج املقاصد السياحية.  -

السياحة العالجية وسبل تعزيزها يف املنطقة العربية وتحدياتها.  -
السياحة ونظم إدارة الجودة املتكاملة ومعايريها.   -

فرص التنمية السياحية املستدامة ىف الدول العربية  -
.التعاون الدويل ىف مجال السياحة املستدامة ودور منظمة السياحة العاملية.  -

معوقات التنمية السياحية املستدامة ىف الوطن العريب.  -
السياحة والتكنولوجيات الحديثة.  -

اآلليات الترشيعية والقانونية لسياحة.  -
مناذج دولية يف االستثامر يف مجال السياحة.  -

-  الرؤية املستقبلية لواقع الرتاث والفنون والسياحة.
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التطبيقات اإللكرتونية والوسائل الجديدة يف الرؤية املستقبلية لقطاعات الرتاث واآلثار والسياحة.  -
تجارب عربية وعاملية ناجحة يف مجال التنمية السياحية الثقافية.  -

التكامل السياحي العريب يف مواجهة املتغريات اإلقليمية والعاملية.  -
التنمية السياحية املستدامة للمحميات الطبيعية واملواقع األثرية.  -

أهمية تطوير جودة الخدمات الفندقية املقدمة للسائحني.  -
أهمية االستدامة وتطبيقها العميل يف املنشآت الفندقية.  -

تطبيق املعايري الصحيحة للسالمة والجودة باملنشآت الفندقية.  -
إسرتاتيجيات التنمية السياحية وفرص االستثامر السياحى.  -

تطوير املوارد البرشية يف الفنادق وتنميتها.  -
االتجاهات الحديثة للتسوق الفندقي.  -

اقتصاديات الفنادق يف أوقات الكوارث.  -
الفنادق البيئية يف الوطن العريب.  -

صحة الغذاء وسالمته يف الفنادق، واالتجاهات الحديثة يف التغذية الفندقية.  -
إدارة األزمات السياحية.  -

)5( محور التنمية املستدامة يف الرتاث واآلثار والرتميم: 

توثيق الفنون الرتاثية والحضارية  وتسجيلها.  -
دور املتاحف واملواقع التاريخية / األحداث / العنارص يف تعليم الفنون املستدامة.   -

العلوم التطبيقية ودورها ىف حفظ الفنون الرتاثية والحضارية.  -
التقنيات الحديثة ودورها يف إسرتاتيجيات الحفاظ عيل املوروث الثقايف والفني.   -

تجارب محلية ودولية يف الحفاظ عىل املواقع واملباين األثرية.  -
-  األساليب والتقنيات الحديثة يف الحفاظ عىل املواقع واملباين األثرية.

إعادة التأهيل للمباين الرتاثية ودورها يف إعادة إحياء الرتاث املعامري والعمراين وتثمينه.  -
إدارة املواقع األثرية واملتاحف وحامية الرتاث.  -

اقتصاديات الرتاث العمراين بني الحفاظ والتغيري.  -
أمناط معوقات االستثامر يف مواقع الرتاث العمراين.  -

التقنيات الرقمية لتوثيق الرتاث الثقايف.  -
-  تطبيق نظم املعلومات الجغرافية  )GIS(، واالستشعار عن بعد لرصد التغيريات داخل مواقع الرتاث.

-  الدور التنموى للمتاحف واملواقع التاريخية يف تعليم الفنون املستدامة.
-  الدراسات املتحفية والبيئية ودورها يف مجال التنمية املستدامة .

الرتاث الثقايف والتنمية املستدامة يف الوطن العريب.  -
-  العامرة الرتاثية وإحياء التقاليد الثقافية .

-  تأثري الحفاظ عىل الرتاث املعامري ىف تقاليد املدينة وهويتها .
تحديات االستثامر يف مواقع الرتاث العمراين بني الحفاظ والتغيري.  -

-  نقل الرتاث الثقايف والهويات إىل أجيال املستقبل.

)6( محور  التنمية املستدامة يف اإلعالم واالتصال: 

االتصال والعوملة.  -
التواصل الشخيص والتفاعل االجتامعي.  -

-  اإلعالم الجديد.
اإلعالم يف مواجهة التحديات.  -

اإلعالم وثقافة الحوكمة.  -
اإلعالم املجتمعي.  -

-  اإلعالم والتنمية املستدامة.
إسرتاتيجيات اإلعالم يف بناء املجتمع املتطور.  -

مواقع التواصل االجتامعي: التحديات التي تواجه اإلعالم.  -
أخالقيات اإلعالم وقوانينه.   -

دراسة الوضع اإلعالمي الراهن يف ضوء تطور تكنولوجيا االتصال الرقمية.  -
-   األثنوجرافيك ودوره يف إغناء املحتوى اإلعالمي.

مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم.  -
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-  صحافة املوبايل ودورها يف إغناء  املحتوى االعالمي.
إنتاج املحتوى اإلعالمي.  -

-  اإلدارة اإلسرتاتيجية والقيادة يف مجال اإلعالم.
اإلعالم املتخصص.  -

-  الرتبية اإلعالمية.
صحافة البيانات.  -

الصحافة الرقمية والنرش والتسويق اإللكرتوين.  -
نظرية العوملة / وسائل عرب الوطنية.  -

)7( محور  الفنون الجميلة:
 

)أ( الفنون البرصية:

الفنون البرصية يف ضوء املستحدثات التكنولوجية.  -
الفنون الهندسية املرتبطة بالتخطيط العمراىن يف ظل املتغريات الحديثة.  -

الفنون التفاعلية والتقنيات الحديثة.  -
القيم اإلبداعية للفنون التشكيلية الرقمية.  -

تقنيات التدريس الحديثة وطرقه يف مجاالت الفنون.  -
الفنون والحركة الفنية بالوطن العريب.  -

-  املعايري العاملية لربامج الرتبية والفنون للتعلم مدى الحياة.
تعليم الفنون والتنمية املستدامة ) التمدن واالقتصاد واملناخ والبيئة والثقافة والرفاهية(  -

الفنون يف الحياة االجتامعية والسياسية وحياة املجتمع.  -
-  العـوملة واقتصــاديات التـراث و الفنون و السيــاحـة.

-  الفـن و التصـميـم و ثـقــــافة املجـتـمـع.
الفـن والتعـليـم واملسؤولية املجـتـمـعـيـة.  -

نظريات الفن وعلم الفن وعلم الجامل املعارص.  -
فنون الجرافيك والوسائط الجديدة.  -

)ب( فنون املرسح:

الفنون األدائية وعلوم املرسح.  -
-  الفنون األدائية بني التقاليد والوسائط الجديدة.

القضايا التوعوية يف مرسح الطفل.  -
مستقبل املرسح وتحدياته، والتجارب املرسحية للطفل.  -

-  النص املرسحي: املفهوم والخصائص.
-  الرتجمة املرسحية: املقاربات والتقنيات والخصائص.

املرسح، الفنون البرصية، الدراسات الثقافية، االتصاالت.  -
السينام والتلفزيون ووسائل اإلعالم الجديدة.  -

االتجاهات الحديثة يف دراسات الفن والسينام.  -
السينام، التصوير الفوتوغرايف الثابت، التلفزيون والوسائط الرقمية.  -

)ج( الفنون التطبيقية واألزياء:

الصناعات اإلبداعية.  -
تعزيز بناء القدرات واالبتكار يف املالبس والفنون .  -

-  القيم اإلبداعية للفنون التطبيقية والتكنولوجية.
الفن والهوية بني الرتاث واملعارصة.  -

املرشوعات الصغرية يف صناعة املالبس ومكمالتها.  -
التدريب وزيادة اإلنتاج يف صناعة املالبس .  -

دعم العاملة ورفع املستوي الفني يف الصناعات .  -

-  الفنون التطبيقية يف مجاالت التنمية املستدامة.
تصميم املالبس متعددة الوظائف وإنتاجها.  -
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رؤى إبداعية لفنون األزياء .  -
الجودة وتطوير األداء يف صناعه املالبس.  -

)د( فنون املوسيقى:

الفنون املوسيقية: األداء واإلنتاج واإلدراك.  -
االتجاهات الحديثة يف موسيقى القرن العرشين.  -

إسرتاتيجيات التعليم املوسيقي املعارص.  -
الشباب واإلبداع املوسيقي املعارص.  -

الصياغة املوسيقية املعارصة لألعامل الرتاثية.  -
التنمية املستدامة يف إطار التعليم املوسيقي عن بعد.  -

)9( محور التنمية املستدامة يف التكنولوجيا:

بناء القدرات يف العلوم والرتبية والتكنولوجيا.  -
تطوير املناهج وطرق التدريس يف املجاالت العلمية املختلفة.  -

التفاعل املتزايد بني التكنولوجيا والوسائط املتعددة والوسائط التفاعلية ووسائل اإلعالم االجتامعية يف   -
مجال الرتبية الفنية.

دور التكنولوجيا الرقمية والوسائط الجديدة يف إعادة تشكيل املرسح والتلفزيون وصناعة السينام.  -
النانو التكنولوجي واملنسوجات الذكية وتطبيقاتها.  -

التصميم الرقمي والتفاعلية والذكاء االصطناعي.  -
تطبيقات الربامج اإللكرتونية الحديثة يف صناعة األزياء.   -

)10( محور التنمية املستدامة يف التعليم، الفئات الخاصة، وعلوم األرسة: 

)أ( الطفولة املبكرة:

الدراسات الخاصة بالعلوم الرتبوية يف مجال الطفولة املبكرة.  -
الدراسات املتعلقة بالعلوم النفسية يف مجال الطفولة املبكرة.  -

تربية   – تشكيلية  فنون   – )موسيقى  املبكرة  الطفولة  مجال  يف  األساسية  بالعلوم  الخاصة  الدراسات   -
رياضية(.

مجال الفئات الخاصة ملرحلة الطفولة املبكرة )مرحلة الحضانة – مرحلة رياض األطفال )..  -
الدراسات الخاصة برسوم األطفال وعالقتها باإلبداع الفني.  -

مجال تحليل رسوم األطفال.  -
املناهج وطرق وأساليب التدريس يف رياض األطفال.  -

)ب( ذوو االحتياجات الخاصة:

املشكالت التي تواجه ذوي االحتياجات الخاصة للتفاعل مع املجتمع.  -
الدراسات امليدانية والتطبيقية إلعداد املعلم لذوي االحتياجات الخاصة.  -

أهمية متكني ُمتَّحدي اإلعاقة لتحقيق التنمية املستدامة.  -
دور تكنولوجيا املعلومات يف إطالق قدرات متحدي اإلعاقة.  -

اإلرشاد الرتبوي والنفيس.  -
االتجاهات العاملية للرتبية الخاصة.   -

-تصميم األزياء لذوي االحتياجات الخاصة.  -
املوسيقى وتعديل سلوك الطفل ذوي االحتياجات الخاصة.  -

الرتبية الفنية واملوسيقية وذوو االحتياجات الخاصة  -
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)ج( علوم األرسة:

مفهوم األمن األرسي وأهميته يف الدراسات االجتامعية والنفسية ومصطلحات ذات صلة.  -
متطلبات األمن األرسي يف ضوء الواقع.  -

متطلبات الكفاءة الزوجية والوالدية.  -
أخالقيات األمن األرسي.  -

األقليات  ومجتمع  املسلمة  املجتمعات  يف  ذلك  ووسائل  مواجهتها  وسبل  األرسي  األمن  تحديات   -
املسلمة.

التحديات النفسية، واالجتامعية، واإلعالمية، واالقتصادية  وسبل ووسائل وبرامج مواجهتها.  -
أهمية وحدة األرسة ودورها يف النهوض باملجتمعات.  -

عوامل تفكك األرسة وتراجع العالقات بني أفرادها.  -
دور املؤسسات الرتبوية واالجتامعية يف حامية األرسة.  -

)د( التقنيات التعليمية:  

التواصل يف التعليم.  -
تقنيات االتصاالت يف التعليم.  -

القياس والتقويم لالختبارات.   -

رشوط قبول البحث للنرش العلمي أو املشاركة يف فعاليات املؤمتر:

توفر املعايري األكادميية الدولية يف األبحاث املشاركة وارتباطها مبحاور املؤمتر املقرتحة، مع التدقيق   -
يف اتباع منهجية البحث العلمي والتوثيق باملراجع واملصادر يف منت البحث.
حداثة البحث وأال يكون قد سبق نرشه نهائيا أو قدم يف ملتقيات علمية أخرى.  -

A4 والهوامش  له، مبقاس  بالكلامت املفتاحية  )250( كلمة مصحوبا  للبحث يف حدود  تقديم ملخص   -
)2.5 سم( من جميع الجهات.

25 صفحة مبا يف ذلك امللخص، واملراجع، والرسوم  البحث املقدم كامالً عىل  يزيد عدد صفحات  أال   -
باللغات  لألبحاث   Arial وخط  العربية  باللغة  لألبحاث    Simplified Arabic بخط  وجدت،  إن  التوضيحية 
األجنبية األخرى، مع استخدام حجم الخط يف املنت 12، وبالنسبة للعناوين الرئيسية 14، وتكون املسافة 

بني السطور 1.5 )يراعى اختالف متطلبات النرش بجهة النرش املختارة من املجالت املختلفة(.
تحتسب كل صفحة زائدة مببلغ )30 جنيًها( للباحثني املشاركني من داخل مرص، )20 دوالًرا( للباحثني من   -

خارج مرص.
 / اإلنجليزية   / العربية   : التالية  اللغات  من  الباحث  يحددها  التي  باللغة  للنرش  وملخصاتها  األبحاث  تقبل   -
الفرنسية / اإليطالية، وتسلم نسخة إلكرتونية بصيغة )Ms Word Doc( وصيغة )PDF( عن طريق الربيد 

اإللكرتوين.
املتخصصني  األساتذة  السادة  من  ممتازة  نخبة  من  العلمي  للتحكيم  للمؤمتر  املقدمة  البحوث  تخضع   -
بلجنة التحكيم، وللجنة الحق يف قبول أو رفض مايقدم لها من مادة علمية، أو ميكن أن تطلب من الباحث 

إجراء تعديالت تراها رضورية . 
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الرسوم

رسوم املشاركة من خارج مرص
650 دوالًرااملشاركة ببحث شامل اإلقامة 4 ليايل والزيارات السياحية

300 دوالراملشاركة ببحث دون إقامة
550 دوالًراالحضور شامل اإلقامة 4 ليايل والزيارات السياحية

400 دوالرالحضور دون إقامة
رسوم املشاركة من داخل مرص

3900 جنيهاملشاركة ببحث شامل اإلقامة 4 ليايل والزيارات السياحية
1000 جنيهاملشاركة ببحث دون إقامة

3750 جنيًهاالحضور شامل اإلقامة 4 ليايل والزيارات السياحية
500 جنيهالحضور دون إقامة

حضور الورش الدولية
400 دوالرمن خارج مرص
600 جنيهمن داخل مرص

املرافقون
550 دوالًرامن خارج مرص
3750 جنيًهامن داخل مرص

طريقة سداد الرسوم من داخل مرص:

 )3240001000062408  ( رقم  حساب،  األقرص  فرع   – مرص  بنك  عىل  املرصي  بالجنيه  الرسوم  تسدد   -
باسم مؤسسة مرص املستقبل للرتاث والتنمية واالبتكار.

طريقة سداد الرسوم من خارج مرص:

 Ahmed اإلنجليزية  باللغة  واسمه  الطواب  إسامعيل  محمد  أحمد  الدكتور/  باسم  بحوالة  الرسوم  تسدد   -
Mohamed Ismail Eltawab ورقم الجوال والواتساب )201096801179 +( عىل رشكة ويسرتن يونيون 
)Western Union( لتحويل األموال، فرع األقرص بجمهورية مرص العربية، وإرسال صورة التحويل وإيصاله 

عىل رقم الواتساب وإمييل املؤمتر.

لالستفسار والتواصل

اللجنة املنظمة ،اإلعداد والدعاية للمؤمتر
Mobil: +962795291290رئيس املؤمتر/ جامعة الرشق األوسط 

What’s App: +962795291290
Email: VpHumanities@meu.edu.jo
mwadi57@yahoo.com أ.د محمود الوادي
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أمني عام املؤمتر/ جامعة الرشق األوسط 
Mobil: +962795220330
What’s App: +962795220330
 Email: tnasereddin@meu.edu.jo د. متارا يعقوب نارص الدين

رئيس الحشد التسويقى للمؤمتر/ جامعة 
Mobil: +962795519387الرشق األوسط 

What’s App: +962795519387
Email: safaneh@meu.edu.jo د. سائدة محمد عفانة

املنسق اإلداري للمؤمتر / جامعة الرشق 
Mobil: +962797758567األوسط 

What’s App: +962797758567
Email:Sec-Assist.pres@meu.edu.jo اآلنسة خلود زائد حرزالله

لجنة األردن

د. نهلة الناظر   
د. سليم خنفر

  د. سمري الجباىل

لجنة مرص
أ.د مها الحلبي

أ.د زينب عبد الحفيظ
د. محمود سيد قرين

Email:mahmoud.korany@arch.svu.edu.eg
د. رضا عيل السيد

د. أحمد بيربس

لجنة الكويت
د. نرسين نبيل فوزي

Mobil: +96501003321715
What’s App: +96597376792

Email: dr_nissren@yahoo.com

لجنة اإلمارات
د. شامة مصطفى ابو شام

لجنة اململكة العربية السعودية
أ.د مها الدباغ

لجنة أملانيا
أ.د سعيد البطوطي

صفحة املؤمتر عىل شبكة التواصل االجتامعي فيسبوك
 https://www.facebook.com/The 5th International Conference on Sustainability &

Development

تواريخ هامة

آخر موعد لتلقي امللخصات
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مجالت النرش الدوىل للمؤمتر

- مجالت مصنفة ضمن Scopusبالتنسيق مع مركز النرش الدويل باملؤسسة.
- مجلة العلوم التطبيقية – جامعة حلوان.
- مجلة كلية اآلداب – جامعة اإلسكندرية.

- مجلة التصميم الدولية.

التسجيل

يتم تسجيل استامرة البيانات املتاحة من خالل املوقع اإلكرتوين ملؤسسة مرص املستقبل الخاص باملؤمتر

امللخصات واألبحاث الكاملة

ترسل امللخصات واألبحاث الكاملة بصيغة Wordعرب الربيد اإللكرتوين عىل العناوين التالية:
SIDC2020.Luxor.Aswan@gmail.com
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