دعوة المشاركة بأوراق علمية
دي فيلي 2017
المؤتمر الدولي ألبحاث متعددة التخصصات :نحو مجتمع مستدام
 3-2أكتوبر 2017
ماليه ،جمهورية المالديف
الصفحة الرسمية االلكترونية للمؤتمرhttp://rc.mnu.edu.mv :
لالستفسار عن المؤتمر والتواصل theveli@mnu.edu.mv :

يسرنا أن نعلن عن المؤتمر الدولي المقبل "دي فيلي 2017م" ،الذي سينعقد ما بين  3-2من شهر أكتوبر
2017م .إن دي فيلي هو مؤتمر األبحاث لمتعدد التخصصات ،وأن موضوع هذا العام لهذا المؤتمر هو
"نحو مجتمع مستدام".
إن "دي فيلي" كلمة ديفيهية ،معناه :أشعة الشمس التي تشع على البحر عندما تشرق وتغيب الشمس أو
القمر.إن الجامعة الوطنية المالديفية تمثل كمنصة التي سوف تنتشر منها أشعة الضوء من العلوم والمعرفة
في جميع أنحاء البالد والمنطقة والعالم كله .
هدفنا في عقد هذا المؤتمر الدولي هو جذب أفضل المفكرين والمثقفين من العلماء والباحثين من جميع أنحاء
العالم ونشر معارفهم التي ال تقدر بثمن من خالل هذا المؤتمر.
ومن هنا ،فإننا نتطلع إلى مشاركتكم في فعالياتنا السنوية .كما نطلب منكم أن تنشروا معلومات هذا المؤتمر
وتبادلها مع أصدقائكم وزمالئكم وطالبكم ،وكذا تشجيعهم على المشاركة وتقديم أوراق بحثية حول
المواضوع المقترحة لدي فيلي .2017
المواضيع الفرعية للمؤتمر
التعليم ،والعمالة ،والحد من الفقر
الصحة ،والتغذية /والعمل االجتماعي
العلوم السياسية ،والسياسة ،والقانون ،والحكم
األعمال التجارية ،واإلدارة ،والمالية ،وحوكمة الشركات
السياحة ،والضيافة
العلوم ،والبيئة ،والتكنولوجيا
اللغة ،واإلعالم ،واالتصال
الدين ،والفن ،والثقافة
مواضيع أخرى

تواريخ مهمة:
آخر موعد الستقبال الملخصات:
إشعار بقبول الملخصات:
التسجيل المبكر:
تقديم األول للبحث الكامل:
إشعار بقبول البحث الكامل أو التعليق عليه إن وجد:
التقديم النهائي للبحث الكامل:
التسجيل في المؤتمر:
بدء المؤتمر:

 16يوليو 2017
 24يوليو 2017
 14أغسطس 2017
 24أغسطس 2017
 3سبتمبر 2017
 13سبتمبر2017
 1أكتوبر 2017
 3-2أكتوبر 2017

لغات المؤتمر:
تقبل األبحاث باللغة اإلنجليزية ،والديفيهية ،والعربية .ويرجى تقديم الملخصات واألوراق الكاملة بإحدى
هذه اللغات الثالث.
إرشادات توجيهية لتقديم الملخص واألبحاث الكاملة:
المؤتمر:
موقع
إلى
الرجوع
يرجى

http://rc.mnu.edu.mv/theveli

طباعة الملخصات واألبحاث الكاملة:
سيتم طباعة الملخصات واألوراق المقبولة في وثائق المؤتمر .ينبغي أن تكون األوراق الكاملة جاهزة
للعرض في المؤتمر ،علما بأنه سيتم النظر في نشرهذه األبحاث الكاملة في مجلتنا مجلة الجامعة الوطنية
المالديفية للبحوث ( )MNJRبعد المراجعة المزدوجة من قبل المحكمين .إذا أراد الباحثون أن ينشر أوراقهم
الكاملة في مجلتنا ،قيرجى منهم اإلشارة إلى ذلك في وقت تقديمهم ألبحاثهم الكاملة.
طريقة العرض:
يكون العروض إما عرضا شفهيا أو بالملصقات.
رسوم التسجيل:
التسجيل المبكر بحلول  8سبتمبر :2017
التسجيل العادي:
الطالب:

 300روفية مالديفية
 400روفية مالديفية
 200روفية مالديفية

رسوم التسجيل تشمل:
الدخول إلى حفل الترحيب
الدخول إلى جميع جلسات العرض
مواد المؤتمر
كتاب الملخصات وبرنامج المؤتمر
تناول وجبة الغداء ،والقهوة والشاي خالل فترات الراحة

