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  إبداعية ط�بية مساھماتالى تقديم 
  

والذي سيعقد بتاريخ  الثالث مؤتمر إبداع الطلبة تنظم عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بالتعاون مع كليات الجامعة 
العلمية  لعرض إبداعاتھم لدبلوم وذلكج البكالوريوس وارامبمن  كمنبر لطلبة الدراسات العليا وطلبة السنة النھائية 11/06/2014

ستتم دعوة الجامعات الثاني  وللعامعلما بأنه .  لجامعةمن مشغلي الخريجين وطلبة اأمام أعضاء الھيئة التدريسية ونخبة والتطبيقية 
إضافًة ، ذه الجامعات من إبداع وتمي:زھظھار ما تنتجه من أجل إوذلك طلبتھا من خ7ل عرض إبداعات لمشاركة لالفلسطينية الشقيقة 

الحاضنة بوليتكنك فلسطين ولتكن جامعة  .والتشبيك بين الطلبة والھيئات التدريسية في ھذه الجامعات ،إط7ق نشاطات مشتركةالى 
المتميزة على مستوى إضافة الى ذلك سيتم إتاحة المجال لعرض بعض اAبداعات الط7بية  .@ظھار ا@بداعات الط7بية العلمي والمنبر

  .المدارس الثانوية لمحافظة الخليل
  :يشمل المؤتمر

 بوستر  محاضرة أو عرض على شكلتُ  )  Short article/ Extended abstract (قصيرة إبداعية  علمية أوراق .1

 .من مشاريع التخرج المميزة مصحوبة ببوسترات توضيحية العمليعرض الجانب  .2

  
من  الفصل اAولتخرجوا في الذين  أو ،الدراسي الحالي متوقع تخرجھم مع نھاية الفصلالطلبة الذين مام جميع أحيث يفتح المجال 
  :لتقديم مساھماتھم وفق اIتي من العام اAكاديمي المنصرم الفصل الصيفي ايةمع نھ االذين تخرجو، او 2013/2014العام اAكاديمي 

صفحات وفق التعليمات الموجودة على  3-2من  (Short article/Extended abstract)  قصيرةإبداعية  ورقة علمية .1
إختيارھا لتعرض يتم في حال قبولھا و . ارفضھ او ومن ثم قبولھاالمختصة، العلمية  اللجانمھا من قبل ييقموقع المؤتمر ليتم ت

باعداد البوستر وفق  او صاحب الورقة الطالبوفي حال إختيارھا على شكل بوستر سيقوم   ،على شكل محاضرة أو بوستر
 )sic.ppu.edu (التعليمات الموجودة على موقع المؤتمر

ا باللغة العربية أو اJنجليزية من صفحة واحدة وفق التعليمات الموجودة على موقع مشروع تخرج حيث يقدم الطالب ملخصً  .2
عداد بوستر توضيحي وفق التعليمات الموجودة على موقع إوفي حال قبول المشروع للعرض يقوم الطالب ب ،المؤتمر
 المؤتمر

ج أو رسالة الماجستير أو الحلقة الدراسية وأشرف على رحيث يشترط وضع اسم عضو ھيئة التدريس الذي أشرف على مشروع التخ
   .كتابة الورقة العلمية

  
  :مواعيد ھامة

  :التالية المواعيد7ل موقع المؤتمر وفق لكترونياً من خإع7ه أ  تقديم المساھمات الواردة يتم 

 .@ستقبال طلبات المشاركة فتح الموقعيُ  –بدء تقديم المساھمات    27/03/2014 -

 . غلق الموقعيُ  –نھاية تقديم المساھمات    24/04/2014 -

   .ختيار شكل العرضإرفض مساھماتھم و أو  بقبولوالھيئة التدريسية ع7م الطلبة إ     15/05/2014 -

  :@ستقبال النسخة النھائية من مساھماتھم على النحو التالييفتح الموقع حيث   –) بوستر/ اضرةمح(

  بوسترال+  المشروع  ملخصبحيث يتم إعداد : مشروع تخرج •

       الورقة العلميةإعداد بحيث يتم : محاضرةفي قصيرة  ورقة علمية •

  بوسترال+ قة العلمية إعداد الوربحيث يتم إعداد : بوسترفي  قصيرة  ورقة علمية  •

 .الموقعغلق يُ  – تقديم المساھمات المقبولة بشكلھا النھائيالموعد النھائي ل   29/05/2014 -

ة الدراسات العليا والبحث العلمي، وفي ُكتيب الملخصات وموقع عماد ،ھذا وسيتم نشر المساھمات المقبولة كاملة على موقع المؤتمر
وسيتم منح الطلبة ذوي المساھمات المقبولة  ،جوائز Aفضل المساھمات في عدة مجاJتمنح ست، إضافة الى ذلك الخاص بالمؤتمر

  . لتحاق ببرامج الدراسات العلياا@اJستفادة منھا عند التقدم الى عمل او  لتمكنھمشھادات تبين مساھماتھم 
  

اAمر الذي  ،المساھماتي ھذا المؤتمر والتنافس على أفضل الجامعات الفلسطينية للمشاركة فعطفاً على ما ورد أع7ه بخصوص دعوة  : م7حظة
    ...حصاد أعلى المرتبات والجوائزأجل  من  مشاركتھمفي إعداد بذل المزيد من الجھد  يتطلب من طلبة الجامعة

  .ط�ع على إبداعاتكمنتشوق ل*ننتظركم و

  ر إبداع الطلبة الثالثاللجنة التحضيرية لمؤتم

  يا والبحث العلميعمادة الدراسات العل


