دعوة لتقديم ملخصات أوراق بحوث علمية
للمنتدى العربي الخامس للمياه
 12-12سبتمبر  ،1212أبوظبي  -دولة اإلمارات العربية المتحدة

نظرا للدور الهام للسادة الباحثين والممارسين من مجتمع المياه في البلدان العربية في النهوض بعلوم المياه
وإدارة الموارد المائية ،فالدعوة موجهة للخبراء في هذا المجال للتقدم للجنة العلمية للمنتدى بملخصات مطولة
) (extended abstractلعرض شفهي ) (oral presentationأو عرض ملصقات ) (postersلبحوثهم التي
تتناول واحدًا أو أكثر من موضوعات المحاور ) (themesالثالثة للمنتدى العربي الخامس للمياه ،وسيتم عرض
البحوث المختارة في إحدى .الجلسات العلمية األربع للمنتدى المخصصة للعروض التقديمية الشفوية باإلضافة
إلى تخصيص مساحة لعرض الملصقات.
شروط ومتطلبات واجب االلتزام بها عند التقدم:
 يجب أال يتجاوز الملخص المطول سواء باللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية عدد  122الي  022كلمة
باستخدام برنامج  ،(Single spaced Times New Roman 12 pt) Wordمع ترك  1.0سنتيمتر
هوامش في اليسار واليمين  ،علي أال تذكر المراجع في الملخص
 يجب أن يتضمن الملخص تعريف واضح للمشكلة ،ومنهاج الحل ،والنتائج واالستنتاجات
 يجب أن يكون عنوان البحث موجزا ويعكس محتويات الملخص في حدود  22كلمات كحد أقصى
 سيكون للبحوث المبتكرة التي تتناول الحلول الذكية األولوية في االختيار على البحوث التقليدية.
 يجب أن يذكر المؤلف بوضوح في الجزء العلوي من ملخصه محور المنتدى ) (Themeوتحديد
الموضوع ) (Topicالذي يندرج تحته البحث المقدم وسيتم تجاهل األوراق الخارجة عن نطاق محاور
المنتدى
 ضرورة االلتزام بقاعدة ملخص واحد لكل محور حيث ستقبل مساهمة واحدة فقط ()one abstract
من كل شخص سواء كان مؤلف رئيسي أو مؤلف مشارك في كل محور،
 لن يقبل التقدم بنفس الملخص ألكثر من محور واحد ،وفي حالة وجود تكرار سيرفض الملخص
المقدم.
 الموعد النهائي الستالم ملخصات البحوث المقدمة هو  22يناير  1212وسيتم اخطار اصحاب
ملخصات البحوث المقبولة على بريدهم االلكتروني بحلول  20مارس  1212لتقديم البحث الكامل
 ال يمكن تغيير الملخصات المقبولة أو سحبها بعد  20مارس 1212
 تقدم األوراق الكاملة للبحوث المقبولة للعروض التقديمية في الجلسات أو للملصقات في موعد أقصاه
 20مايو  ،1212وسيخطر أصحاب األوراق المقبولة في موعد أقصاه  22يونيو 1212
 يجب على مقدم العرض (المتحدث) التسجيل بعد استالم إشعار القبول وتأكيد حضوره للمنتدى
بموجب تقديم صورة من تذكرة الطيران وحجز الفندق لغير المقيمين فى دولة اإلمارات فى موعد
أقصاه  22يوليو  1212لمصلحة االنتهاء من إعداد برنامج المنتدي العلمي متضمنا أسماء الحضور
الفعلي لعارضي األوراق العلمية

 على المؤلف الرئيسي للبحوث الكاملة المقبولة تقديم صورة الكترونية حديثة له مع سيرة ذاتية
مختصرة في حدود  02كلمة تتضمن اسم مكان العمل والوظيفة والعنوان ورقم التلفون والبريد
االلكتروني الخاص به
 كل المراسالت (الملخصات والبحوث الكاملة والصور الرقمية والسيرة الذاتية للمؤلف الرئيسي)
ترسل للجنة العلمية عن طريق البريد االلكترونيss@arabwaterforum.org :
مميزات يتمتع بها أصحاب البحوث المقبولة:
 سيتم نشر األوراق المقبولة في مجلة المجلس العربي المحكمة "الماء" بعد خضوعها للمراجعة
واستيفائها شروط النشر في المجلة.
 يعفي مؤلف البحث الرئيسي أو من ينوب عنه في تقديم البحث من رسوم التسجيل في المنتدى فقط.

لمحاور وموضوعات المنتدى الخامس للمياه و البرنامج العام المبدئى برجاء زيارة موقع المنتدى:
www.arabwaterforum.org

