اللقاء السنوي الخامس عشر للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية
" تنمية الموارد المالية "
1439/7/5-4هـ الموافق 2018/3/21-20م
شروط األوراق العلمية
▪

شروط عامة :
 -1يتم التسجيل لجميع الرراببي للمشرار ة فرق تقرديم األوراق العلميرة بموقرع اللقراء السرنوي  www.aliqa.orgمر خرلل أيقونرة
(التسجيل والمشار ة) ،وم ثم الدخول أليقونة (تسجيل المتحدثي ) ،ع طريق تابة رقم بطاقة األحوال ورقم الجوال.
 -2يحصل المسجل للمشار ة العلمية على اسم مستخدم و لمة مرور مخصصة للقاء الخامس عشر فقرط ،إل مرال جميرع إجرراءات
المشار ة العلمية ،لذلك يجب االحتفاظ بهما حتى نهاية اللقاء المذ ور.
 -3تتم جميع االستفسارات م قبل المشار ي فق تقديم األوراق العلمية م خلل اسم المستخدم.
 -4يتلقى المسجل للمشار ة فق تقديم األوراق العلمية جميرع اإلشرعارات والرردود علرى االستفسرارات المقدمرة عبرر اسرم المسرتخدم
الذي يتم التعامل به.

▪

شروط المشار ة فق تقديم األوراق العلمية :
 -1يتم اختيار محور واحد م محاور اللقاء ل ل ملخص.
 -2إم انية اشتراك أ ثر م شخص فق العمل الواحد.
 -3تابة ملخص الورقرة العلميرة بالل رة العربيرة بحيرا يترراوا عردد ال لمرات مر ( )100إلرى ( )300لمرة ،وا يتمرم محرور
الورقة العلمية مع تحديد العناصر األساسية ،فق الم ا المخصص فق الموقع اإلل ترونق للقاء السنوي ،وإرفاق السيرة الذاتية
للمشارك وملخص الورقة ،وفق النموذج المحدد بالموقع.
 -4إعداد الورقة العلمية فق صي ة ورقة عمل وفقا لألصول العلمية المتعارف عليها (الرجوع إلى سمات الورقة العلميرة الخاصرة
باللقاء السنوي).
 -5مواصفات تابة الورقة العلمية
أ -ال تابة بل ة عربية فصيحة.
ب -تابررة الورقررة العلميررة ببرنررام وورد (، 2007-2003 )wordبحجررم خررط ( )16للمررت  ،و( )18للعنرراوي  ،و12للهرروام
والمسافة الفاصلة سطر واحد ،ونروع الخرط ي رو (،)Arabic Traditionalوإرسرالها مرفقرا مر خرلل أيقونرة (تسرجيل
المتحدثي ) بموقع اللقاء.
ج -أ ال تزيد الورقة العلمية ع ( )20صفحة وت و هوام الصفحة (2.5سم) ما عدا الهام األيم (3سم) ،بما فق ذلك
(المراجع ،الملحق ،الجداول ،الصور).
د -تدرج ل ل صفحة أرقام هوامشها المستقلة فق األسفل.
ه -تدرج قائمة المصـادر والمراجع مستوفاة فق آخر الورقة العلمية ،ومرتبة علرى حسرب حرروف المعجرمد يقر سد ُم اسر ُم المؤلرف
على اسم المرجع أو عنوا البحا فق الهوام  ،وفق قائمة المصادر والمراجع.
 -6أ يلتزم المشارك بإجراء التعديلت التق تطلب م قبل اللجنة العلمية إذا أقرت اللجنة ذلك.
 -7أ يومح الباحا فيما إذا انت المشار ة العلمية قد سبق طرحها فق فعاليات أخرى.
 -8يجب أ تستوفق مواصفات عرض المادة العلمية ( )PowerPointالشروط التالية:
أ -ت تب الشرائح على النماذج والخلفية المحددة فق الموقع (سيتم إرسالها فق حالة قبول الورقة).
ب -مراعاة وموا الشريحة م حيا نوع الخط والمعلومات المدرجة فق الشريحة.
ج -مراعاة التباي فق ألوا الخط والخلفية لمما الوموا التام للقارئ.
د -مراعاة حجم الخط :يفمل أال يزيد محتوى الشريحة الواحدة عر سربعة أسرطر و رل سرطر ال يتجراوز سرت لمرات وحجرم
الخط ال يقل ع (.)24
ه -التقليل م الحر ات االنتقالية للشرائح والحر ات المخصصة للنصوص حفاظا على الوقت.
 -9االلتزام بالبنود الواردة فق " سمات الورقة العلمية ".
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▪

 -10للجنة المنظمة للقاء السنوي الحق فق االحتفاظ باألعمال المقدمة حتى لو لم يتم اختيارها.
الجدول الزمنق :
المهمة

اليوم

التاريخ المحدد

أخر موعد الستلم ملخصات األوراق العلمية والسير الذاتية للمشار ي

األربعاء

1438/12/01هـ الموافق 2017/08/23م

موعد اإلشعار بالقبول المبدئق للملخصات العلمية

الثلثاء

1439/01/06هـ الموافق 2017/09/26م

موعد استلم األوراق العلمية

السبت

1439/02/29هـ الموافق 2017/11/18م

موعد إشعار القبول المبدئق لألوراق العلمية والملحظات

الخميس

1439/03/20هـ الموافق 2017/12/08م

أخر موعد الستلم لألوراق العلمية و العروض بعد التعديل والملحظات )(Power Point

الخميس

1439/04/05هـ الموافق 2017/12/23م

موعد اإلشعار باالعتماد النهائق للمشار ات العلمية ومادة العرض )(Power Point

الخميس

1439/04/17هـ الموافق 2018/01/04م

▪ ملحظات
تستميف جمعية البر بالمنطقة الشررقية مر تقبرل مشرار اتهم العلميرة ،وترؤم لهرم ترذا ر السرفر واإلقامرة واإلعاشرة والمواصرلت
خلل فترة عقد اللقاء.
للستفسار :البريد االل ترونقaliqa.sa@gmail.com :
تستقبل األوراق العلمية عبر الموقع اإلل ترونق www.aliqa.org:
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مسات الورقة العلمية
 .1العنوان:
جيب أن يعكس عنوان الورقة العلمية حمتوى البحث؛ مع حماولة اختيار عنوان يثري اهتمام القارئ.
 .2امللخص:
حيتوي ملخص الورقة على اهلدف الرئيسي من البحث وعالقته مبحاور امللتقى؛ ابإلضافة إىل املستهدفني ابلدراسة ،مع ذكر
إجراءات البحث األساسية واألدوات املستخدمة بشكل خمتصر ،واستعراض أهم النتائج والتوصيات واليت ميكن أن تضيف
إىل حماور امللتقى.
 .3فهرس احملتوايت:
حتتوي هذه الصفحة على عناوين الفصول الرئيسية والعناوين الفرعية وأمام كل منها رقم الصفحة.
 .4املقدمة:
للمقدمة هدفان رئيسيان:
أ) جذب اهتمام القارئ من خالل ذكر أمهية البحث وتطبيقاته يف الواقع.
ب) إخبار القارئ مبا يتوقع رؤيته يف البحث من خالل ذكر أهداف البحث الرئيسية وسبل حتقيق هذه األهداف.
وتتكون املقدمة من أربعة عناصر أساسية هي :هتيئة ومتهيد للدخول يف البحث؛ بيان أمهيته وسبب اختياره؛ وصف طريقة
تقسيم فصول البحث؛ ذكر أبرز الصعوابت اليت واجهت الباحث.
وعادةً ما تتمحور املقدمة حول أهداف البحث وتساؤالته الرئيسية ،واليت تصاغ ابختصار إما على شكل فرضية أو سؤال

حبثي أو على شكل غرض عام.
 .5أدبيات البحث:

يف هذا الفصل يتم تناول املوضوعات األساسية املتضمنة يف عنوان البحث مع استعراض الدراسات السابقة يف موضوع
البحث ،والرتكيز على الدراسات اليت ترتبط مباشرة مبوضوع البحث ،مع ضرورة عقد مقارنة بني الدراسات املختلفة وأوجه
التشابه واالختالف فيما بينها وما اإلضافة اليت تقدمها هذه الدراسات املختلفة ملوضوع البحث.
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 .6منهجية البحث:
حيدد الباحث األسلوب واملنهج الذي اعتمده يف إجراء البحث (مثال :دراسة مقارنة ،دراسة وصفية ،دراسة ميدانية...
إخل) ،مع ذكر مسوغات اختيار أحد هذه املناهج العلمية ابلتحديد لبحث املوضوع ،ابإلضافة إىل ذكر أدوات البحث اليت
استخدمت يف القياس (مثال :التحليل اإلحصائي) ومسات العينة املستخدمة.
 .7النتائج:
حيتوي على استعراض النتائج املهمة واليت تدعم أهداف البحث ،وميكن استخدام اجلداول واألشكال لتلخيص أهم النتائج؛ مع
ضرورة كتابة مالحظات وتعليقات تناقش النتائج وعدم االقتصار على العرض اجملرد للنتائج دون عرض تفسريات منطقية
للنتائج ،مع احلرص على ربط األفكار بشكل متسلسل منسجمة بعضها مع بعض.
 .8اخلامتة والتوصيات:
عرض حصيلة البحث وجتسيد النتائج النهائية اليت توصل إليها الباحث وتقييمها وتفسريها ،وليس إبعادة ذكر النتائج مرة
أخرى؛ مع أمهية اإلجابة عن أسئلة البحث ،حبيث يتمكن القارئ من معرفة ما أضافه الباحث على املوضوع.
ابلنسبة للتوصيات فهي متثل احللول املقرتحة واملمكنة للمشكلة اليت قامت من أجلها الدراسة ،ويف ضوء نتائجها ،كما توصي
إبجراء دراسات مستقبلية على ضوء الدراسة احلالية ،وتستنبط التوصيات من خالل نتائج الدراسة.
 .9املالحق:
ويشمل هذا اجلزء األوراق املرتبطة ابلبحث من خطاابت وأذون رمسية إلجراء البحث أو يف حال تضمن البحث على استباانت
أو واثئق مهمة.

.10

قائمة املراجع:

تشتمل هذه القوائم على الكتب واملقاالت ومواقع اإلنرتنت وأية مصادر أخرى مت استخدمها عند كتابة البحث مرتبة هجائياً
حسب اسم لقب مؤلف املرجع.
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