التقديم
دليل التقديم :
 .1يجب أن تحتوي الملخصات على  500-350كلمة  .يمكنك العودة إلى الملخص وعمل التعديالت الالزمة قبل الضغط على مفتاح "إرسال".
يجب عرض الطريقة والبيانات ألي عمل بحثي أو تطبيقي سيتم تقديمه.
 .2يجب أت يتضمن المخلص العناصر األساسية التالية :
• األهداف.
• الطريقة.
• النتائج.
• اإلستنتاجات.
• قائمة  4-3توصيات أو نقاط للعمل بها تقدم للجمهور.
 .3يتعين على جميع المؤلفين المقدمين تقديم جميع مواد العرض التقديمي إلى المؤتمر في موعد ال يتجاوز تاريخ  1فبراير  ،2020وال يوجد
استثناءات.
 .4تتطلب جميع الملخصات المقبولة مؤل ًفا واحدًا كحد أدنى ("المؤلف المقدم") إلكمال التسجيل والدفع بالكامل بحلول الموعد النهائي للتسجيل
وهو  10اكتوبر  2019وهذا من أجل تأكيد إدراج الملخص في برنامج المؤتمر.
 .5يجب أن يكون لكل ندوة  4مؤلفين منفصلين على األقل في الموقع وتسجيلهم.

صيغة العرض :
يشير المؤلفون إلى تنسيق العرض التقديمي المفضل لديهم كما هو مبين أدناه بنا ًء على الدرجات وستتخذ اللجنة العلمية القرار النهائي فيما يتعلق بتنسيق
عرض الملخصات المقبولة.

 .1عرض الملصقات:
حاضرا في موقع عرض الملصقات أثناء وقت العرض التقديمي المحدد لمناقشة المحتويات
سيتم توفير مساحة للعرض ومن المتوقع أن يكون المؤلف
ً
مع المشاركين اآلخرين في المؤتمر .سيتم توفير المزيد من التعليمات حول التنسيق في خطاب القبول و سيتم اختيار أفضل  3ملصقات فائزة في نهاية
المؤتمر.
ستكون هناك فرصة للملصق الورقي أو العرض األلكتروني.

عرض شفهي ( 15دقيقة ):
الوقت المخصص لكل عرض شفهي هو  15دقيقة  ،مع حجز  15دقيقة في نهاية كل جلسة للمناقشة واألسئلة لكل المتحدثين في الجلسة.
 .2ورشة عمل ( 45دقيقة):
الورشة عبارة عن جلسة تتضمن التعلم التفاعلي وبناء مهارات جديدة و يجب أن تتضمن الملخصات المخصصة لورش العمل أهداف التعلم القائم على المهارات
ويجب أن تصف كيفية دمج التعلم التفاعلي.
 .3عرض الوسائط المتعددة ( 45دقيقة):
نظرة عامة على العرض التقديمي والوسائط المتعددة للمناقشة مطلوبة في تقديم الملخص .خالل الجلسة التي تبلغ مدتها ساعة واحدة  ،يقدم المؤلف نظرة عامة على
العرض التقديمي للوسائط المتعددة  ،الموضوع الذي سيناقشه المشاركون في الجلسة  ،يعرض العرض التقديمي المتعدد الوسائط ليسهل المناقشة.
 .4الندوة ( 90دقيقة):
الندوة عبارة عن عرض تقديمي موضوعي يحتوي على  5-4ورقات تتناول موضوعًا مشتر ًكا و تتطلب كل ندوة حضور  4مؤلفين كحد أدنى وهم الذين يجب
عليهم التسجيل والدفع بالكامل إلدراجهم في برنامج المؤتمر.
ً
مسؤوال عن تحديد المؤلفين الحاضرين في الندوة  ،وضمان تقديم الملخصات
سا ُ /منظِ ًرا للجلسة ويكون
تتطلب كل ندوة أيضًا تحديد مؤلف للتواصل و أن يكون رئي ً
المناسبة من قِبل هؤالء المؤلفين وأن يسجل المؤلفون األربعة المقدمون ويدفعون بالكامل ويحضرون المؤتمر.
يُطلب من المؤلف االمسئول عن التواصل تقديم ملخص عام للندوة وتقديم الملخصات الفردية للمساهمين اآلخرين .يجب تقديم الملخصات الفردية بعنوان الندوة
المدرجة أوالً  ،شرطة ( ، )-ثم عنوان الورقة الفردية (على سبيل المثال :حماية األطفال في مجتمعاتنا  -نتائج من قرية ريفية  ......حيث "حماية األطفال في
مجتمعنا "هي عنوان الندوة و" نتائج من قرية ريفية" .........هي عنوان الملخص  /الورقة).
هل تم اإلرسال و التقديم بواسطة شخص واحد مع المرفقات األربعة؟
عملية االختيار:
من أجل ضمان أعلى المعايير العلمية  ،يستخدم  ISPCANمراجعة مزدوجة لجميع الملخصات .تستخدم المراجعة ا المزدوجة مراجعين مختلفين لتسجيل النقاط لكل
ملخص بشكل مستقل دون الوصول إلى اسم المؤلف أو البلد أو أي تفاصيل أخرى .يتم تسجيل نقاط الملخصات على أربع فئات:
 .1الجدارة الفنية.
 .2المنهجية المدعومة بالبانات.
 .3االبتكار أو التحديث في مجال إساءة معاملة األطفال وإهمالهم.
 .4ثالثة أهداف تعلم رئيسية أو اآلثار العملية لتقديم الورش  ،يرجى وصف أنشطة التعلم التفاعلي.
يتم حساب متوسط الدرجات لجميع الفئات األربعة بعد ذلك بالتساوي ،يتم اختيار الملخصات بنا ًء على النتيجة النهائية.

نشكركم على تفانيكم في منع إساءة معاملة األطفال وإهمالهم ونتطلع إلى تلقي إستمارة الملخص.

