كلية البريمي الجامعية
المؤتمر الوطني السابع لبحوث الطالب
"تعزيز االبتكار في البحث ودمج الممارسات األكاديمية"
()BUC-NSRC 2022
الثالثاء 20.12.2022

يسر كلية البريمي الجامعية أن تعلن عن فتح باب التقديم للمشاركة في المؤتمر الوطني
السابع لبحوث الطالب .و يعد هذا المؤتمر فرصة ممتازة للطالب الجامعيين وطالب الدراسات
بحثية والمشاركة في المناقشات وتطوير التعاون في مختلف المجاالت.
العليا لتقديم أو ارق ّ
يمكن للطلبة من مختلف التخصصات المشاركة الستكشاف التحديات المستقبلية والتعرف على
االتجاهات الحديثة في البحث متعدد التخصصات.
اضيا و حضوريا) .يمكن لطالب البكالوريوس والدراسات
سيعتمد المؤتمر
ً
تنسيقا هجيًنا (افتر ً

العليا تقديم مقترحات لورش عمل افتراضية أو عروض تقديمية حضورية .يمكن للمشاركين

حضور كل من األجزاء االفتراضية والحضورية من المؤتمر ولكن يمكنهم تقديم العمل فقط في
جلسة واحدة.

مسارات المؤتمر

 اللغة و األدب و الترجمة -تكنولوجيا المعلومات

 إدارة األعمال والمحاسبة (باللغتين العربية واإلنجليزية) -دراسات القانون (باللغة العربية)

التسجيل في المؤتمر

المؤتمر سيكون ليوم واحد.

▪ التسجيل في المؤتمر مجاني.
▪

التقديم من أجل عرض تقديمي افتراضي أو حضوري.

▪

ستعقد العروض التقديمية االفتراضية عبر Google Meet

متطلبات التقديم
▪ المعلومات المهنية ومعلومات االتصال.
▪ اختيار نوع العروض التقديمية (افتراضية أو حضورية)
البحثية ( 20كلمة كحد أقصى)
▪ عنوان الورقة
ّ
▪

الملخص ( 250-200كلمة كحد أقصى)

▪

السيرة الذاتية ( 120كلمة كحد أقصى)

▪ تقبل الطلبات باللغتين اإلنجليزية والعربية.
▪

لتقديم الملخصات  ،يرجى التقديم من خالل األ نموذج أدناه:
Student Conference Registration e-Form

تواريخ مهمة
▪ تاريخ استحقاق تقديم الملخصات10.12.2022. :
▪ إخطار القبول15.12.2022.:
▪ جدول أعمال البرنامج النهائي18.12.2022.:

عنوان اإلتصال
▪ العنوان :كلية البريمي الجامعية  ،عمان
▪ ألية استفسارات ومزيد من المعلومات  ،يرجى االتصال بـ:
 bucconf@buc.edu.omأو rana@buc.edu.om

جوال 96898104307+
هاتف ارضي +2567687

أهلية المؤتمر
تعطى األفضلية للمقترحات المقدمة من الطالب في جميع أنحاء سلطنة عمان .نرحب
بالمقترحات المقدمة من طالب الدراسات العليا وكذلك الطالب الذين هم على وشك التخرج من
مؤسساتهم التعليمية.
لمزيد من المعلومات حول المؤتمر  ،قم بزيارة صفحة التقويم الخاصة بنا هنا:
/https://buc.edu.om/research-and-innovation

