
 

  علمية أوراق بحوث اتملخص تقديمل دعوة
 العربي الخامس للمياه للمنتدى

 دولة اإلمارات العربية المتحدة -، أبوظبي 2021سبتمبر  21-23
 

المياه ن من مجتمع المياه في البلدان العربية في النهوض بعلوم والممارسين الباحثيللسادة نظرا للدور الهام 

 طولةم اتملخصب للمنتدىللجنة العلمية عوة موجهة للخبراء في هذا المجال للتقدم دفال ،إدارة الموارد المائيةو

(extended abstract)  لعرض شفهي(oral presentation)  أو عرض ملصقات(posters)  لبحوثهم

وسيتم لمنتدى العربي الخامس للمياه، لالثالثة  (themes)المحاور تناول واحدًا أو أكثر من موضوعات التي ت

مخصصة للعروض التقديمية الشفوية األربع للمنتدى العلمية الجلسات ال. إحدىعرض البحوث المختارة في 

  مساحة لعرض الملصقات.تخصيص باإلضافة إلى 

 

 التقدم: عند بهاااللتزام شروط ومتطلبات واجب 

 كلمة 500 الي 200عدد  اإلنجليزية اللغة أوالعربية  باللغةسواء  المطول الملخص يتجاوز أال يجب 

 2.5 مع ترك، Word  (Single spaced Times New Roman 12  pt)برنامج باستخدام

  الملخص في المراجع تذكر العلي أ ، واليمين اليسارفي  هوامش سنتيمتر

 واالستنتاجات والنتائج الحل، جانهمو لمشكلة،واضح ل تعريف الملخص يتضمن أن يجب 

 أقصى كحد كلمات 10في حدود  الملخص محتويات ويعكس موجزاالبحث  عنوان يكون أن يجب 

 التقليدية البحوث علىاالختيار في  األولوية الذكية الحلول تتناول التي المبتكرة للبحوث سيكون. 

 محور المنتدى  ملخصه من العلوي الجزء في بوضوح المؤلف يذكر أن يجب(Theme)  وتحديد

 نطاق عن الخارجة األوراق تجاهل وسيتم المقدم يندرج تحته البحث الذي (Topic) الموضوع

 لمنتدىامحاور 

  فقط واحدة مساهمةتقبل حيث سلكل محور االلتزام بقاعدة ملخص واحد ضرورة (one 

abstract )في كل محور،  مشارك مؤلف أو رئيسي مؤلف كان سواء شخص كل من 

  وجود تكرار سيرفض الملخص لن يقبل التقدم بنفس الملخص ألكثر من محور واحد، وفي حالة

 المقدم.

 اخطار اصحاب وسيتم  2021يناير  15البحوث المقدمة هو ملخصات م الموعد النهائي الستال

  لتقديم البحث الكامل 2021فبراير  28 بريدهم االلكتروني بحلول علىالبحوث المقبولة ملخصات 

 2021قبراير  28 بعد سحبها أو المقبولة الملخصات تغيير يمكن ال 

 أقصاه موعد فيللعروض التقديمية في الجلسات أو للملصقات  المقبولة للبحوث الكاملة وراقتقدم األ 

 2021مايو  30 موعد أقصاه فيأصحاب األوراق المقبولة  وسيخطر، 2021أبريل  15

 للمنتدىحضوره  تأكيدو القبول إشعار استالم بعد التسجيل( المتحدث) العرض مقدم على يجب 

فى موعد  لغير المقيمين فى دولة اإلمارات تذكرة الطيران وحجز الفندقتقديم صورة من بموجب 

لمصلحة االنتهاء من إعداد برنامج المنتدي العلمي متضمنا أسماء الحضور  2021يوليو  30أقصاه 

 الفعلي لعارضي األوراق العلمية



 

 ذاتية  سيرة له مع حديثةالكترونية  صورة تقديمللبحوث الكاملة المقبولة  الرئيسي المؤلف على

فون والبريد والوظيفة والعنوان ورقم التل كلمة تتضمن اسم مكان العمل 50 في حدودمختصرة 

 االلكتروني الخاص به

 ( والسيرة الذاتية للمؤلف الرئيسي الرقمية والبحوث الكاملة والصورالملخصات كل المراسالت) 

 ss@arabwaterforum.orgترسل للجنة العلمية عن طريق البريد االلكتروني: 

 

 :البحوث المقبولةمميزات يتمتع بها أصحاب 

 لمراجعةل وعهاضخالمجلس العربي المحكمة "الماء" بعد  مجلة في المقبولة األوراق سيتم نشر 

 .المجلةالنشر في  شروطواستيفائها 

  فقط. المنتدىيعفي مؤلف البحث الرئيسي أو من ينوب عنه في تقديم البحث من رسوم التسجيل في 
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