
2019الثامنمؤتمر االبداع الطالبي 
Innovation in the Informatics Era

في ین بالمشاركةالراغبوالطلبة جمیع الزمالء والزمیالت عمادة الدراسات العلیا والبحث العلمياتدعو 
والذي سیعقد هذا العام تحت عنوان2019ثامنالمؤتمر االبداع الطالبي 

Innovation in the Informatics Era
خالل الفصل ) دبلوم، بكالوریوس، ماجستیر( علیهااشرفو أمشاریعهم التي التحضیر لمشاركة 4/09/2019بتاریخ

، وفق المواعید 2018/2019الصیفي الماضي والفصل الصیفي الحالي والفصلین األول والثاني من العام 
:لزمنیة التالیةا
)نماذج خاصة للملخصات(طلبات المشاركةُیفتح الموقع إلستقبال –بدء تقدیم المساهمات 25/05/2019-

.ُیغلق الموقع –تقدیم المساهمات نهایة20/07/2019-
. ض مساهماتهم وٕاختیار شكل العرضإعالم الطلبة والهیئة التدریسیة بقبول أو  رف10/08/2019-
.)Prototype/ محاضرة(
.غلق الموقعیُ –الموعد النهائي لتقدیم المساهمات المقبولة بشكلها النهائي 15/08/2019-

:على النحو التاليالمشاركاتعلما أن الموقع مفتوح الستقبال
البوستر+ بحیث یتم إعداد ملخص المشروع  : مشروع تخرج.أ

بحیث یتم إعداد الورقة العلمیة     : محاضرةورقة علمیة في .ب
:فإنه یرجى مراعاة االمور التالیة في عملیة إعداد المقترحات االبداعیةومن أجل إنجاح هذا النشاط 

.واالهدافوضوح ملخص المشروع .1
.المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات والحوسبة في المشروعة االبداعیة ضرورة ابراز الفكر .2
.التركیز على طرق الحصول على النتائجوصف دقیق آللیة وطریقة إنجاز الفكرة، مع .3
.كان مشتقه من العمل االبداعي عداد رسوم توضیحیة قدر االمإ.4
.وضوح المخرجات واالستنتاجات.5

: یمكنكم الدخول الى موقع المؤتمر وتحمیل النماذج الخاصة بالمشاركات على الرابط التالي
)http://sic.ppu.edu(.

.وسام شمروخ. لمزید من المعلومات یمكنكم التواصل مع منسق المؤتمر أ
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