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Overview 
Actually, many radical changes and developments have been taken in the Middle East 
and North Africa region MENA in addition to the developments in East Asia. 
Scientists, Economists, socialists and thinkers have different views regarding these 
changes. The Chinese-Egyptian Research Center is keen to invite all the interested 
people to exchange the opinions and to shed light on the potential implications of these 
developments especially on the future of Egyptian- Chinese & Arab- Chinese 
relationships in the different fields.   
 
Themes &Topics 

• The adopted polices to deal with the recent developments in the MENA 
region and East Asia. 

• Information technology and telecommunications: A comparison perspective. 
• Future of small industries in Egypt and Arab countries and lesson learned 

from China. 
• Transformation of the Chinese society to be innovative economy and its 

implications for the Chinese relationships with Egypt and Arab countries. 
• Role of Tourism in achieving the economic development. 
• Financial market in the Asian countries and its implications on the Arabian 

financial markets. 
• Fine and applied arts in China in comparison with Egypt and Arab countries 

from Islamic perspective. 
• Textile materials on improving performance properties. 
• Smart textiles and its applications. 
• The Chinese experience in the anti- corruption. 
• Functioning the Arab and African Chinese Forum. 
• Future of the Egyptian and Chinese apparel industry technology. 
• Quality control systems after the revolutions in the Arab countries. 
• The new role of the social worker after the radical developments in MENA 

region and East Asia. 
 

Call for paper  
Please submit a two page abstract of your paper via E-mail .Your submission 
should include a separate title page where the name(s) an affiliation(s) of the 
author(s) are provided (Name, Organization, Address, Tel, Fax and E-mail). In 
case there are multiple authors, please clearly identify the corresponding author. 
All abstracts and subsequently full papers should be submitted electronically 
through: chinese_center@hotmail.com 
 
 
 

2nd International Conference of 
 Chinese-Egyptian Research Center, Helwan University 

 
 The Future of Egyptian – Chinese & Arab- Chinese Relationships in the 21st Century 

Important dates 
  Submission of paper summery. 
  By 15th of December 2012 
   
  For acceptance notification by 

the end of December 2012 
 
  Submission of Full Paper 
  By the end of January 2013 

Registration fee: 
Egyptian: LE 500 
Chinese & Arabian: US $ 200 
Others:  US $ 350 
For M.A & Ph.d Egyptian students: LE 150 
For Egyptian (only attendents) :LE 250 
 
Fees iclude the conference proceeding and meals. 
All participants will get attendant certificate.   
 
To be sent by check named of President of Chinese-
Egyptian Research Center, Helwan University 
 

 
 

March, 17-18, 2013 Cairo, Egypt 
(Hassan Hosny Conference Hall) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الجهة المنظمة للمؤتمر:
مركز البحوث والدراسات الصينية  •

 المصرية، جامعة حلوان
 جامعة نان كاى بالصين •

 
 

 اللجنة المنظمة للمؤتمر:
 

 الرئيس:
 

 أ.د. ياسر حسني محمد صقر 
  رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة المركز

 
نائب الرئيس: 

 

 أ.د. ماجد محمد فهمي نجم
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع 

 وتنمية البيئة
 

 نائب الرئيس:
 

 د. ياسر محمد جاد هللا
مدير مركز البحوث والدراسات الصينية 

 المصرية بالجامعة
 

 ممثل جامعة نان كاى:
 

 د. جاو هياوان 
 مدير مكتب التبادل األكاديمي الدولى

  بجامعة نان كاى بالصين
 

 
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :مقدمه
هناك العديد من التغيرات والتطورات الجذرية التي مرت بها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وشرق أسيا. وبالطبع فهناك وجهات نظر ورؤى مختلفة من جانب العلماء واالقتصاديين ورجال 
االجتماع والمفكرين تجاه تلك التغيرات. ويحرص مركز البحوث والدراسات الصينية المصرية 

بجامعة حلوان علي دعوة المهتمين لتبادل الرأي وإلقاء الضوء علي اآلثار المحتملة لتلك التطورات 
  الصينية في المجاالت المختلفة.–على مستقبل العالقات المصرية- الصينية والعربية 

 
 المحاور والمجاالت:

 السياسات المتبناه للتعامل مع التطورات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وشرق أسيا. •
 تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات: منظور مقارن بين الصين ومصر  •
 مستقبل الصناعات الصغيرة في مصر والدول العربية والدروس المستفادة من الصين. •
تحول المجتمع الصيني ليكون اقتصاد ابتكاري واالنعكاسات المختلفة على العالقات الصينية- المصرية  •

 والعربية- الصينية.
 السياحة ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية. •
 األسواق المالية في الدول األسيوية وانعكاساتها  على السوق المصري واألسواق العربية المختلفة. •
 الفنون التطبيقية والجميلة في الصين من منظور مقارن مع مصر الدول العربية. •
 مواد النسيج لتحسين خصائص األداء. •
 النسيج الذكي وتطبيقاته. •
 التجربة الصينية في مكافحة الفساد. •
 تفعيل المنتدى العربي واألفريقي الصيني. •
  مستقبل تكنولوجيا صناعة المالبس فى مصر والصين. •
 نظم رقابة الجودة بعد ثورات الربيع العربي. •
الدور الجديد لألخصائي االجتماعي بعد التغيرات الجذرية التي شهدتها منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  •

 وكذلك شرق أسيا.
 

من فضلك يرجى إرسال الملخص فى حدود صفحتين كحد أقصي عن طريق البريد االلكتروني، على 
أن يكون هناك صفحة للغالف موضح عليها اسم الباحث (الباحثين) ووظيفته والجهة التى يعمل بها، 

 الفاكس، البريد االلكتروني.
 ترسل الملخصات والبحوث كاملة عن طريق البريد االلكتروني:

chinese_center@hotmail.com 
 
 
 

 المؤتمر الدولي الثاني
                   لمركز البحوث والدراسات الصينية المصرية، جامعة حلوان

 
" "مستقبل العالقات المصرية- الصينية والعربية- الصينية فى القرن الحادي والعشرين  

 تواريخ مهمة:
ارسال ملخص البحث فى موعد غايته 

 2012 ديسمبر 15
 

إخطار الباحثين برأي لجنة التحكيم 
 2012نهاية ديسمبر 

 
إرسال البحث كامالً فى موعد غايته 

 2013نهاية يناير 

 رسوم االشتراك:
  جنيه مصري500للمصريين: 

  دوالر أمريكي200للصينين والعرب: 
  دوالر أمريكي350لغير ذلك: 

  جنيه مصري150لشباب الباحثين المصريين (طالب الماجستير والدكتوراه): 
  جنيه مصري250للمصريين (حضور فقط): 

 

تشمل الرسوم المادة العلمية للمؤتمر التي يتم نشرها (للبحوث المقبولة فقط) فى 
أعداد خاصة من المجلة العلمية للمركز (محكمة ودورية)، وكذلك الضيافة أثناء 

 انعقاد المؤتمر
 

يتم إرسال الرسوم نقداً أو بشيك بإسم أ.د. رئيس مجلس إدارة مركز البحوث 
 والدراسات الصينية المصرية بجامعة حلوان

 

يمنح جميع المشاركين فى المؤتمر شهادة حضور معتمدة من إدارة المؤتمر، 
 وإفادة بنشر البحوث المقبولة بعد التحكيم.

 
 

2013القاهرة   
  

)2013 مارس 17-18(  
 (قاعة أ.د. حسن حسنى)

 

 لالتصال ومزيد من المعلومات:
          المدير المالي للمركزأستاذ/ حاتم حمدي                                                                

                                المنسق  الفني للمؤتمر والرد على متطلبات الباحثينأستاذ/ حلمي أسامة   
 الدور الثاني،عين حلوان، محافظة القاهرة، مصر. مركز البحوث والدراسات الصينية المصرية، جامعة حلوان، مبنى رئاسة الجامعة،

       +  202 25481051+                          فاكس : 202 25481050ت : 
E-mail:   chinese_center@hotmail.com 
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Paper Specifications 
 

Microsoft Office Word 2007 or latest [.docx File Format]. 
Software: 

 

Page Setup: Paper size B5 [width 17.6 cm. × Height 25 cm.]. 
Page: 

Page Margins: Top 3 cm. - Left 3 cm. - Right 3 cm. - Bottom 2 cm. 
Page Number: Footer Center. / Format - x -  
 

Headings Font: Monotype KoufiBold 14 for Arabic. / Times New Roman Bold 12 for Latin. 
Fonts: 

Tables & Images Font: Monotype KoufiBold 12 for Arabic. / Times New Roman Bold 10 for Latin. 
Text Body Font:Simplified ArabicRegular 14 for Arabic. / Times New Roman Regular 12 for Latin. 
Footnotes Font: Simplified ArabicRegular 10 for Arabic. / Times New Roman Regular 10 for Latin. 
Endnotes Fonts: Simplified ArabicRegular 13 for Arabic. / Times New Roman Regular 12 for Latin. 
 

Paragraph Spacing: 
Paragraph: 

Exactly 18 for Text Body. / Before 0 pt. - After 12 pt. 
Exactly 14 for Tables. / Before 0 pt. - After 0 pt. 
Exactly 12 for Footnotes. / Before 0 pt. - After 0 pt. 
Single for Images and Equations (if any) - Before 0 pt. - After 0 pt. 
Paragraph Indentation: Special: First Line 1 cm. / Hanging 0 cm. 
 

 Family name, name (Year). "Title of book", Edition, Publisher, City, Country. pp. 
Footnotes & Endnotes Format: 

 Family name, name (Year). "Title of Paper", Journal Name, Vol. No., Issue No., Publisher, City, 
Country. pp. 
 Family name, name (Year). "Title of Paper", Conference Name, Duration, Organizer, City, Country. 

pp. 
 Family name, name (Year). "Title of book or paper",op.cit. pp. 
 Ibid. pp. 
 
 

 Do not insert page number for cover or chapter's separators. 
General Instructions: 

 Paragraph Justification is obligatory. 
 Do not leave a space before( )،  (,) (.) (:), and Do leave a space after each of them. 
 Chapters beginning must start with odd page number [Leave a blank page if necessary]. 
 Each paragraph should not exceed 120 words or maximum 8-9 lines in average. 

 


