
S h a r j a h C H Sw w w . s c h s . a e @ s c h s u a e+ 9 7 1  6  5 6 7  1 1 1 7

منــاصـرة
Advocacy

تــمـــكــــيــن
Empowerment

إحـتــواء
Inclusion

المؤتمـر العلمـي الدولـي 

المتالزمات النادرة المرتبطة باإلعاقة
Rare Syndromes Associated with Disability

The International Scientific Conference

استمارة أوراق العمل والبحوث
Application Form for research papers

28 - 27

February
فبراير
2 0 2 3

Organized by تنظيمStrategic Partner الشريك االستراتيجيPartner الشريك | |



  
استمارة أوراق العمل والبحوث للمؤتمر العلمي الدولي -  المتالزمات النادرة المرتبطة باإلعاقة 

 Application Form for research papers at The International Scientific Conference
Rare Syndromes Associated with Disability

 
Initial information | البيانات األولية

 
اسم المشارك

ية  بية واالنجليز باللغتين العر
Participant  name
in Arabic  &  English 

اسم المشارك الثاني
ية بية واالنجليز باللغتين العر

(إذا كانت ورقة العمل مشتركة) 

Participant (2) name
& in Arabic English 
(in case of shared worksheet)   

A�liationالمؤسسة أو الجهة 

نوع المشاركة 
ورقة عمل  
دراسة حالة

بحث 
أخرى …………��

 Type of  Participation
 Worksheet 
 Case Study  
 Research
 Others …………… 

عنوان المشاركة
ية بية واالنجليز باللغتين العر

Participation Title
& in Arabic   English 

يد اإللكتروني البر
(يرجى التعبئة بعناية حيث 

سيتم استخدامه لعملية التواصل
بشكل رئيسي)

E-mail
(Please fill in carefully where
it will be used for the 
communication process mainly) 

رقم الهاتف
 ً (يرجى إدراج الرقم كامال

مع المفتاح الدولي)

Telephone No
 ( Please list down the complete
 number with the international  
 key)�  



  

 

بية (500 -300 كلمة) ملخص المشاركة باللغة العر
Participation Abstract in Arabic (300-500 words)

 

ية (500 -300 كلمة) ملخص المشاركة باللغة االنجليز
Participation Abstract in English (300-500 words)

 

بية (ال يتجاوز 100 كلمة) ملخص السيرة الذاتية للمشارك باللغة العر
Participant Curriculum Vitae in Arabic (Not exceeding 100 words)

 

ية (ال يتجاوز 100 كلمة) ملخص السيرة الذاتية للمشارك باللغة االنجليز
Participant Curriculum Vitae in English (Not exceeding 100 words)

 


