
تعزيز الروابط نحو عمان 2040
ندوة التعليم العالي والمؤسسات الصناعية

Bolstering Connections Towards Oman 2040
Higher Education & Industry Symposium

ضوابط البحوث واألعمال المشاركة في الندوة

1. تقتصر المشاركة على الباحثين والدارسين والمهتمين من داخل السلطنة.
2. أن يكون العمل المقدم في أحد موضوعات محاور الندوة.

3. أن تتوفر في البحث شروط البحث العلمي ومعاييره، وأن ال يكون سبق نشره أو قبوله للنشر في أي مجلة 
أو ندوة أخرى،  في حالة التقدم بالبحث للنشر بمجلة الندوة.

4. ترسل ملخصات البحوث مع استمارة المشاركة ونبذة من السيرة العلمية للباحث في موعد أقصاه 
1/3/2020،  وترسل األبحاث كاملة في موعد أقصاة 22/3/2020 على أن تكون : 

 .(Traditional Arabic) البحوث باللغة العربية بحجم خط 14 بنوع  •
 .(Times New Roman) البحوث باللغة اإلنجليزية بحجم خط 12 نوع  •

عدد صفحات البحث 25 صفحة كحد أقصى.  •
hosrd.niz@cas.edu.om :5. ترسل جميع المشاركات مع طلبات االشتراك  على البريد االلكتروني

6. تخضع جميع البحوث والمشاركات للتحكيم العلمي من قبل لجنة المحكمين للندوة.
7. سوف يتم نشر البحوث المشاركة في كتيب الندوة.

1.  Participation is limited to researchers, scholars, and interested people from within the 
Sultanate.

2.  The submitted work should be on one of the themes of the symposium.
3.  Research has to meet the conditions and criteria of scientific research. It should not be 

published or accepted for publication in any journals or symposium previously, In case 
of submitting the research for publication in the symposium journal. 

4.  The research abstracts should be sent with the participation form and a summary of 
the scholarly biography of the researcher no later than 1/3/2020, and the complete 
research should be submitted no later than 3/22/2020 provided that: 

5. All applications should be sent to: hosrd.niz@cas.edu.om
6. All research and participations will be peer reviewed.
7. Research papers will be published in the symposium book.

•    Research in Arabic should use a font size of 14 and Traditional Arabic font type.
•    Research in English should use a font size of and 12 Times New Roman for font type. 
•    Research should not exceed 25 pages. 

Conditions for Research and Participation in the Symposium


