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كمية احلكوق

املؤمتس العمىي الدولي احلادي عصس
للمية احلكوق  -داوعة أسيوط

االجتاهات احلديثُ يف القانىن اإلجرائٌ

يف الفرتة وَ /30 3 22وازسً2012/
بلمية احلكوق – داوعة أسيوط

حتت رعاية
السيد املٍّدس

ياسر الدسىقٌ عطًُ
ذلافظ أسيوط

األستاذ الدكتوز

أمحد عبده جعًص
زئيس اجلاوعة

رئيس املؤمتر
أ.د/حـــماد مصــــطفِ عـــزب
عىيد كمية احلكوق

مقرر املؤمتر

أ.د /ناصر عثمان حممد عثمان
زئيس قسي الكاٌوُ اخلاص

مقرر مساعد املؤمتر

أ.د /عثمان حممد عبدالقادر

ٌبرة عَ املؤمتس

رسىم االشرتاك والتشجًن





قيىة االشرتاك فى املؤمتس 3
 633دٔالر نألجاَة ٔ ،نهًرافق 533دٔالر .
 ;33جٍُّ يصري نهًشاركٍٍ تثحج يٍ داخم يصر.
 933جٍُّ يصري نهًشاركٍٍ تانحضٕر فقط .
633جٍُّ يصري نهًشاركٍٍ يٍ طالب انًاجستٍر
ٔانذكتٕراِ .

زسي االشرتاك 3
ٌشًم  :يطثٕعات انًؤتًر – تحكٍى األتحاث – حقٍثة أعًال
انًؤتًر -اإلقاية – انٕجثات ٔحفالت انشاي – انتُقالت
انذاخهٍة .

ذلاوز املــــــؤتــــىس
احملـــوز األوه

االجتاِات الدستوزية و التصسيعية احلديجة فى دلاه الكاٌوُ اإلدسائي

احملـــوز الجاٌي

أثس تلٍولوديا املعمووات واالتصاالت عمى الكاٌوُ اإلدسائي

احملــــوز الجالح

تطوز الكواعد الدولية فى دلاه الكاٌوُ اإلدسائي

احملـــوز السابع

االجتاِات الكضائية احلديجة فى دلاه الكاٌوُ اإلدسائي

احملــــوز اخلــاوس

الكاٌوُ اإلدسائي والتذازة الدولية واالستجىاز

احملــــوز السادس

تطوز الكاٌوُ اإلدسائي فى الوسائن البديمة لفض املٍاشعات

احملوز السابع

ٌظي اإلدساءات فى الصسيعة اإلسالوية وتطوزِا

طسيكة السداد
-

ترسل االشتراكبت على حسبة مؤتمر االتجبهبت الحديثة في
القبنىن اإلجرائي – كلية الحقـــىق – جبمعة أسيـــــىط – رقم
الحسبة ( ) 9/454/87866/3

شسوط البحوخ املصازكة يف املؤمتس
-1أال ٌكٌٕ قذ سثق َشرِ أٔ انًشاركة تّ فً يؤتًر آخر.
-5أال تزٌذ عذد صفحاتّ عٍ  63صفحة .
-6أٌ ٌراعى فً كتاتتّ انًُٓج انعهًً ٔ تذٌٔ انًراجع فً
أسفم انصفحة.
Arabic
-7أٌ ٌكٌٕ يكتٕتا تُظاو  wordتثُط
 Transparentحجى ٔ 47انعُأٌٍ حجى ٔ 49انًراجع
تحجى ٌٔ 45رفق تّ عذد .CD 5
 -8سٕف ٌتى َشر انثحٕث فى يجهة انذراسات انقإٍََة انتى
تصذرْا انكهٍة .
 -9آخر يٕعذ نتهقً يهخصات األتحاث ْٕ () 534:/5/48
 -:أخر يٕعذ نتهقى األتحاث كايهة ْٕ ( ) 534:/6/48

اجلّات املصازكة يف املؤمتس
 -1كليبت الحقىق و الشريعة والقبنىن ببلجبمعبت المصرية
والعربية.
 -2الجهبت والهيئبت القضبئية بمصر والدول العربية.
 -3النقبببت المهنية والعمبلية

كمية احلكوق

استمارَ تشجًن
املؤمتر العممٌ الدولٌ احلادٍ عشر
لكمًُ احلقىق  -جامعُ أسًىط
االجتاهات احلديثُ يف القانىن اإلجرائٌ
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