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مقدمة

يعد موضوع المتالزمات النادرة المرتبطة باإلعاقة مجاال هاما يستدعي 
بوية  يد من البحث واالهتمام خاصة فيما يتعلق بجوانبه التر المز

والنفسية التي تلقى اهتماما ال يتناسب مع أهميتها وآثارها المستديمة
على حياة األفراد واألسر�

إن التطورات الحديثة المتالحقة يف علوم الوراثة يف العقود األخيرة ألقت
يسرت  يد من الضوء على مجموعة كبيرة من هذه المتالزمات و المز
بالتالي اتخاذ إجراءات التدخل المالئمة� سبل تشخيصها واكتشافها و

وال يخفى على المتابعين والمختصين االهتمام الذي تحظى به هذه
المتالزمات يف دول عديدة وهو ما نلمسه يف عدد الجمعيات المتخصصة 

التي تحمل أسماء العديد من هذه المتالزمات، كما نلحظ ذلك عبر مئات 
البحوث التي تجرى حول هذه المتالزمات أو تقارن بين بعضها يف جوانب

شتى�

يطانية استراتيجية وطنية ً ألهمية الموضوع فقد تبنت الحكومة البر ونظرا
 لألمراض النادرة يف السنوات الخمس القادمة حسب إشارة موقع المعهد

 National Institute for Health القومي لبحوث الصحة والرعاية 
يد عن سبعة أالف  and Care Research  ، والذي يذكر أنه يوجد ما يز

يالحظ أن األمراض  ً ، و اضطراب جيني نادر تؤثر على1 يف كل 17 شخصا
النادرة تشمل العديد من المتالزمات النادرة�

وعند التطرق إلى اإلحصائيات العالمية يف مجال المتالزمات النادرة، نجد 
أنه ما من إحصائيات شاملة عنها بعكس األمراض النادرة، التي توجد
إحصائيات شاملة يف مجالها، بينما نجد إحصائيات "متفرقة" يف مجال

المتالزمات النادرة وفق نوع المتالزمة�

Genetic and Rare يشير مركز معلومات األمراض الجينية والنادرة
Diseases Information Centerإلى وجود حوالي (7000) سبعة 

آالف مرض نادر(بما يف ذلك المتالزمات النادرة)، "تحدد ندرة المرض 
بي عند تواجده  بنسبة تقل عن 1 يف كل 2000  ضمن االتحاد األورو

شخص"� 

Introduction

 The topic of rare syndromes associated with disability is an
 important field requiring further research and aÄention, 
 especially with regard to its educational and psychological 
 aspects� These aspects do not receive enough aÄention
 that matches their importance and lasting eÅects on the
 lives of individuals and families�      

 The successive recent developments in genetics sciences
 in recent decades shed more light on a large group of these
 syndromes and facilitated the ways of diagnosis and 
 detection� Thus, professionals would be able to take 
 appropriate intervention measures�

Observers and specialists are aware of the extent of interest,
which these syndromes have in many countries, which we see
in the number of specialized associations bearing the names of 
many of these syndromes� We note this through hundreds
of researches conducted on these syndromes or comparing
each other in various aspects�

Given the importance of the topic, the British government
has adopted a national strategy for rare diseases for the next
five years� According to the National Institute for Health and 
Care Research website, there are more than seven thousand
rare genetic disorders aÅecting 1 in 17 people� It is noticeable
that rare diseases include many rare syndromes�

  When we turn to global statistics in the field of rare syndromes
  we find that there are no comprehensive statistics about them
  Unlike rare diseases, for which there are comprehensive    
  statistics in their field, while we find “scaÄered” statistics in 
  the field of rare syndromes according to the type of syndrome�

The Genetic and Rare Diseases Information Center reports
that there are about seven thousand rare diseases (including 
rare syndromes), "the rarity of a disease within the European  
"Union is defined as less than 1 in every 2000 people�



  
مقدمة

بالنسبة النتشار بعض المتالزمات الجينية النادرة المرتبطة باإلعاقة، و
 National Organization توفر الجمعية الوطنية لالضطرابات النادرة
for Rare Disorders  معلومات حول نسب انتشار العديد منها ، فعلى

يلي سبيل المثال، يبلغ معدل انتشار متالزمة برادر- و
 Prader - Willi syndrome  حالة واحدة يف كل 10000 إلى 30000 

- متالزمة إنجلمان Angelman syndrome  حالة واحدة يف كل 
   12000  إلى 20000 من التعداد العام�  

يليامز Williams syndrome يبلغ معدل انتشارها حالة  - متالزمة و
   واحدة يف كل 10000 إلى 20000 والدة يف الواليات المتحدة�    

بلغت نسبة الطالب من ذوي المتالزمات النادرة 2�79 % من إجمالي و
بية الخاصة يف  ً من ذوي اإلعاقة الذين تلقوا خدمات التر  1647طالبا

مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية� خالل العام 2022-2021

يأتي مؤتمر مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية حول المتالزمات و
 النادرة المرتبطة باإلعاقة مواكبة للتطورات الحديثة يف علوم الوراثة

يد من الضوء على واالعصاب وغيرها، مع الحرص على القاء المز
بوية والنفسية المميزة لكل من هذه المتالزمات، الخصائص التر

وعلى التطبيقات العملية لهذه الخصائص يف التدخل ودعم األفراد
واألسر�

بوية إن االهتمام بدراسة الجوانب المعرفية والسلوكية واللغوية والتر
 المميزة لكل من هذه المتالزمات يعد أحد أهداف هذا المؤتمر وهو
 ما يرتبط برؤية وأهداف مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية يف انتاج 

ونشر المعارف الحديثة على المستوى المحلي والدولي ، و دعم 
االهتمام بقضايا األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم دون تمييز، 

بوية وطبية  والتشبيك بين الجهات والمؤسسات المختلفة من تر
واجتماعية واقتصادية وإعالمية وغيرها، وحشد جهودها لصالح

 مناصرة وتمكين واحتواء كل األشخاص ذوي اإلعاقة� 

Introduction

As for the prevalence of some rare genetic syndromes
associated with disability, the National Organization for 
Rare Disorders provides information on the prevalence
rates of many of them� For example, the prevalence of 
Prader-Willi syndrome is one case in 10,000 to 30,000�

Angelman syndrome, one case in every 12,000 to 20,000
of the general population� 

 Some specialized societies, such as the Cure Sanfilippo
 Foundation, indicate an incidence rate of 1 in 70,000
newborns, with diÅerences in estimates�

The percentage of students with rare syndromes reached 2�79% 
 of the total 1647 students with disabilities who received special 
education services in SCHS � During the year 2021-2022�

This percentage shows the great importance that SCHS
aÄaches to students with rare syndromes 

SCHS Conference on Rare Syndromes Associated with Disability
comes in line with recent developments in genetics’ neuroscience 
and others� SCHS is keen to shed more light on the educational
and psychological characteristics of each  of these syndromes and
on the practical applications of thesecharacteristics in
intervention and support for individuals and families� 

و تشير بعض الجمعيات المتخصصة مثل جمعية عالج  سانفيليبو
 Cure Sanfilippo Foundation إلى معدل حدوث يبلغ 1 يف 

كل 70000 من المواليد الجدد مع مالحظة وجود اختالفات يف التقديرات�  

وتبين هذه النسبة مدى األهمية الكبيرة التي توليها مدينة الشارقة
 للخدمات اإلنسانية للطالب ذوي المتالزمات النادرة�

 Williams syndrome has a prevalence of 1 in 10,000 to 20,000
births in the United States� 

 The interest in studying the cognitive, behavioral, linguistic and
 educational aspects of each of these syndromes is one of the
 objectives of this conference� This relates to the vision and
 objectives of Sharjah City for Humanitarian Services in the
 production and dissemination of modern knowledge at the local
and international levels, support for aÄention to the issues of
 persons with disabilities and their families without discrimination 
and the networking between various authorities and institutions
 including educational, medical, social, economic, media and others 
 SCHS wants to mobilize their eÅorts in favor of advocacy
empowerment and inclusion of all persons with disabilities



أهداف المؤتمر   

رفع مستوى الوعي حول أحدث المستجدات والممارسات الطبية 
بوية والتأهيلية لألشخاص ذوي المتالزمات النادرة  والعملية والتر

تسليط الضوء وتوفير معارف جديدة وتبادل خبرات مميزة حول
الخدمات التعليمية والتأهيلية لألشخاص من ذوي المتالزمات النادرة� 

توحيد الجهود وتنسيق الخدمات المقدمة من الجهات المختلفة
لألشخاص من ذوي المتالزمات النادرة �  

المحور األول |  الطبي

Conference goals

Raising awareness about the latest developments and medical
practical, educational and rehabilitative practices for people
with rare syndromes�

Unifying eÅorts and coordinating the services provided by
diÅerent agencies for people with rare syndromes�

The first theme |  Medical
- Detection, early diagnosis
-Facilitating access to specialized care and treatment  
-Prevention, medical interventions in critical cases
-genetic tests
-therapeutic nutrition
-Promoting Mental Health for persons with rare syndromes  

 The second theme | Education / Rehabilitation
  -  Assessment methods and measurement methodologies used 
    in people with rare syndromes� 

 - Appropriate educational programs and environments for
   people with rare syndromes�

 - Behavioral, psychological and cognitive paÄerns that
   characterize some syndromes�

-  Supportive services (Assistive Technologies, communication 
   Physio and Occupational Therapy)� 

- Inclusion of students with rare syndromes in schools�
- Promoting Self-Advocacy for persons with rare syndromes�

التعرف على حلول لبعض القضايا والصعوبات من خالل االطالع على
بعض التجارب الناجحة �  

- االكتشاف، التشخيص  المبكر� 
- تيسير الوصول للرعاية المتخصصة والعالج�

- الوقاية، والتدخالت الطبية يف الحاالت الحرجة�
- الفحوصات الوراثية� 

- التغذية العالجية�
يز الصحة النفسية لألشخاص من ذوي المتالزمات النادرة�  - تعز

Improving the quality of life for people with rare syndromes
and their families�

تحسين  جودة الحياة لألشخاص  ذوي المتالزمات النادرة واسرهم 

المحاور 

بوي / التأهيلي  المحور الثاني | التر
- أساليب التقييم ومنهجيات القياس المستخدمة مع األشخاص

   ذوي المتالزمات النادرة�
- البرامج والبيئات التعليمية المناسبة لألشخاص من ذوي

  المتالزمات النادرة�
- األنماط السلوكية والنفسية والمعرفية المميزة لبعض

 المتالزمات�
- الخدمات المساندة والداعمة (التقنيات المساندة، التواصل،

 العالج الطبيعي والوظيفي)
- دمج الطالب ذوي المتالزمات النادرة يف المدارس� 

يز المناصرة الذاتية لدى األشخاص ذوي المتالزمات النادرة� - تعز
 

Highlighting, providing new knowledge and sharing experiences
about educational and rehabilitation services for people with
rare syndromes� 

Identify solutions to some issues and di×culties by looking
at some successful experiences�

Themes

المحور الثالث | اإلرشاد األسري
- دعم أسر األشخاص ذوي المتالزمات النادرة�

- مساعدة االسر يف  الحصول على الخدمات  يف وقت مبكر�
- اإلرشاد الجيني ألسر األشخاص ذوي المتالزمات النادرة�

- تجارب وخبرات وقصص ملهمة�

المحور الرابع | العالج بالفن 
- الجوانب اإلبداعية لألشخاص ذوي المتالزمات النادرة� 

- آثر الفنون يف تطوير المهارات الشخصية لدي االفراد ذوي المتالزمات النادرة�
- دور االعالم  يف التوعية بالمتالزمات النادرة�

 

The third theme | Family Counseling
 - Support for families of people with rare syndromes� 

- Help families receive services at an early stage� 
- Genetic counseling for families of people with rare syndromes�
- Experiences and stories of inspiration�

The fourth theme | Art Therapy

-  Creative aspects of people with rare syndromes       
-  The eÅect of arts in developing personal skills for individuals

- The role of the media in raising awareness of rare syndromes�  
with rare syndromes�             



يخ ومكان المؤتمر    تار

بية المتحدة،  يعقد المؤتمر يف إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العر
عبر:

ً مع البث المباشر عبر قناة يوتيوب - مباشر و سيحدد المكان الحقا
   مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية  27-28 فبراير 2023

ية� ية مع توفير الترجمة الفور بية / اإلنجليز - لغة المؤتمر: العر
 

Conference date and place

The conference will be held  in the Emirate of Sharjah - UAE
through:

 -  Live and the venue will be determined later with live broadcast  
via SCHS YouTube channel  February 27-28, 2023   

-  language: Arabic / English with simultaneous interpretation�

- Personnel working in the field of special education�  
- Medical and specialized associations and centers�
- Doctors of various specialties and workers in the  medical professions�
- Families of people with rare syndromes�
- Researchers and graduate students at universities and
   research centers concerned with disability research�
- Members of the media and arts sector in all its branch�
- Leaders and managers in local institutions and bodies
   concerned with disability�    
 

Types of contribution in conference activities

A Variety of contributions are accepted for the conference, as follows:
 - Research and scientific papers�
 - Experiences and success stories�
- Workshops�

بية الخاصة� - العاملون يف مجال التر
- الجمعيات والمراكز الطبية والمتخصصة�

- األطباء من مختلف التخصصات والعاملين يف المهن الطبية�
- أسر األشخاص ذوي المتالزمات النادرة� 

- الباحثون وطالب الدراسات العليا يف الجامعات ومراكز
 البحوث المعنية بأبحاث اإلعاقة�

- أعضاء قطاع اإلعالم والفنون  بكافة فروعه�
- القيادات والمديرون يف المؤسسات والهيئات المحلية المعنية باإلعاقة.

 

المدعوون للمشاركة

أنواع المشاركة يف فعاليات المؤتمر 

تُقبل للتقديم يف المؤتمر مجموعة متنوعة من المشاركات كما يلي:
- البحوث واألوراق العلمية�

- تجارب وقصص نجاح� 

- ورش عمل� 

 

Those invited to participate
in the conference 

شروط الملخصات ، أوراق العمل ، التجارب ، األبحاث
تقبل الملخصات ضمن الضوابط التالية: 

- يجب أن تتناول األبحاث العلمية والتجارب أو ورش العمل إحدى
   المحاور الخاصة بالمؤتمر، ومحققة ألهدافه بشكل مباشر،

   وتخضع األوراق واألبحاث المقدمة لتقييم لجنة علمية متخصصة
   لها الحق برفض أي مشاركة دون إبداء األسباب�

- تقبل المشاركات التي على شكل تجارب علمية تم تطبيقها خالل
  العمل لمدة عام واحد على األقل، أو األبحاث العلمية الجادة يف

بة بشكل واضح   هذا المجال وتم قياس نتائج وأثر هذه التجر
  وعلمي�

- تفضل المشاركات التي تقدم ألول مرة وإن كان البحث قد قدم
ً يف محافل أو مجالت علمية يرجى التفضل بذكرها    أو نشر سابقا
   على أال يتجاوز عمر البحث العلمي عامين، مع تقديم األفضلية

   للدراسات األحدث التي لم تقدم لجهات أو مؤتمرات أخرى�

 

 

Acceptance of research abstracts and working papers

SCHS accepts abstracts within the following criteria

- Scientific research, experiments or workshops must address one
  of the conference’s themes, and directly achieve its objectives 
 The papers and research submiÄed are subject to evaluation by
 a specialized scientific commiÄee that has the right to reject any
participation without giving reasons�

- SCHS will accept participations in the form of scientific experiments
  that have been applied during work for at least one year, or serious 
  scientific research in this field, and the results and impact of this
 experiment have been clearly and scientifically measured� 

- Participations submiÄed for the first time are preferred, and if the
  research has been previously submiÄed or published in scientific 
  forums or journals, please mention them, providing that the age
 of the scientific research does not exceed two years� SCHS gives
 preference to more recent studies that presenters did not submit 
 to other bodies or conferences before� 



شروط الملخصات ، أوراق العمل ، التجارب ، األبحاث  

ً يف المجال وذا خبرة  ً أو باحثا -  يجب أن يكون مقدم ورقة العمل عامال
تؤهله للمشاركة�

ية  بية واإلنجليز -  تقبل األبحاث العلمية أو أوراق العمل باللغتين العر
ية (300 - 500 كلمة) بية واإلنجليز يكون البحث ملخص باللغتين العر و

 يتضمن عنوان البحث وهدفه وعينته ومنهجه العلمي وأهم النتائج�

-  يتم استبعاد أي ورقة عمل تصل متأخرة أو لم تستوف الشروط المطلوبة�

ً إال بعد تقديم الورقة كاملة أو تصور كامل - ال يعتبر القبول المبدئي نهائيا
 وواضح ضمن الفترة المقررة والرد النهائي بعد ذلك بالموافقة�

- يجب إدراج أسماء جميع المشاركين بالورقة وعليهم تفويض شخص واحد 
فقط أو اثنين بأقصى حد للمشاركة وعرض الورقة بالنيابة عنهم �

 

Acceptance of research abstracts and
working papers 

-  An individual who presents the working paper must have experience  

   in the field and be qualified to participate�

-  SCHS will accept scientific research or working papers in both Arabic
and English� The research shall have a summary in Arabic and English ,   
of (300-500 words) should include the research title, objectives, sample 
scientific method and the most important findings�

-  SCHS will not accept any working papers that arrives late or do
not meet the required conditions�  

 - The initial acceptance is not final until a complete and clear concept
 is submiÄed within the stipulated period, and the final response is
then sent with approval�
 - All participants names must be listed in the paper and only (1-2)
only persons should be authorized to present the paper on their behalf

Participations Characteristics

 - To be serious and to follow the standards of scientific research
and documentation within the principles followed for scientific  
 research by mentioning the sources and references, in addition
to measuring the impact and results of the applied study, and
the recommendations�

 - If the abstract is accepted in principle, SCHS will send an email
 to the applicant accepting his participation� (Within two weeks 
of the deadline for accepting abstracts)� and to send the entire  
 research� 
-  The presentation time of the working paper shall not exceed 15
 minutes � (With an indication of presenter’s need for any technical       
means or equipment that SCHS shall provide)

- SCHS will inform participants of the final acceptance of the
 research paper/working paper aÝer the end of the specified 
 period� (according to schedule)

 - Ensuring compliance with the spelling and linguistic checking
 of the research and working paper, in order to ensure the integrity
 of the language, and the use of appropriate terminology

 - Send a short video in high quality of no more than a minute in which
 the researcher talks about himself for use during the announcement
of the conference in social media� Participants shall send these
documents a month before the organization of the conference

 - Sending a recorded video of the participation (15 mn) to 
 commiÄee �it will be shown if the speaker is unable to aÄend
or participate �the time of the delivery is according to the time  
 plan  (it will be an alternative plan only)� 

 

مواصفات المشاركات

- أن تتسم بالجدية واتباع معايير البحث العلمي والتوثيق العلمي، ضمن األصول المتبعة
   لألبحاث العلمية بذكر المصادر والمراجع، باإلضافة إلى قياس أثر ونتائج الدارسة

   المطبقة، والتوصيات �

يد اإللكتروني إلى  - يف حالة قبول الملخص من حيث المبدأ، سيتم إرسال رسالة عبر البر
  مقدم الطلب بقبول مشاركته� (خالل فترة أسبوعين من انتهاء الموعد النهائي لقبول 

 ً   الملخصات)� وطلب  ارسال البحث كامال

- مدة تقديم ورقة العمل ال تتجاوز 15دقيقة� ( مع بيان حاجة مقدم الورقة ألية وسائل
 أو تجهيزات فنية مطلوب توفيرها�)

- سيتم إبالغ المشارك بالقبول النهائي لورقة البحث / ورقة العمل بعد نهاية الفترة 
   المحددة� (حسب الخطة الزمنية )  

ً على سالمة  - ضمان االلتزام بالتدقيق اإلمالئي واللغوي للبحث وورقة العمل، حرصا
   اللغة واستخدام المصطلحات المالئمة�

يد عن دقيقة يتحدث فيه الباحث عن نفسه - إرسال فيديو قصير بجودة عالية لمدة ال تز
  لالستخدام أثناء اإلعالن عن المؤتمر يف وسائل التواصل االجتماعي يتم إرساله قبل

  شهر من تنظيم المؤتمر� 

- تسجيل فيديو مصور بنفس مدة المشاركة وإرساله للجنة  (سيكون كخطة بديلة فقط )
  لعرضه يف حال وجود خلل تقني أو طارئ يحول دون مشاركة  المتحدث أثناء المؤتمر 

يكون موعد تسليمه حسب الخطة الزمنية للمشاركة �    و

 

 



أهم معايير اختيار أوراق العمل  

- أهمية الموضوع� 
- الحداثة والجدة� 

- المنهجية العلمية بإجراءات البحث والنتائج� 
- منطقية االجراءات وامكانيتها� 

- الفائدة العلمية والعملية من التطبيق� 
- حداثة المراجع� 

- استخدام لغة علمية معاصرة� 
- عدم وجود اخطاء يف المعلومات ( فيما ال يحتمل وجهات النظر )�

- التوافق مع توجهات مدينة الشارقة للخدمات االنسانية واهتمامات 
   وطابع المؤتمر �

- عدم عرض الورقة يف مؤتمرات او مناسبات سابقة� 

بة مميزة ( بالنسبة لعروض الخبرات والنماذج الملهمة )�  - وجود تجر

- مدى مالئمة الورقة لشروط المشاركة المعلن عنها�

 

The most important criteria for
selecting working papers 

- The importance of the topic�
- Modernity and novelty�
- Scientific methodology with research procedures and results�
- The logicality of the procedures and their possibility�
- The scientific and practical benefit of the application�
- Up-to-date references�
- Using contemporary scientific language�
-  There are no errors in the information�
- Compatibility with the orientations of SCHS and the interests
   and nature of the conference� 

- Working paper did not participate in previous conferences or events�
- Having a distinguished experience (inspirational models)�
- The extent to which the paper fits the announced terms�

 Important dates

 - Upon receiving the abstract as well as upon receiving the complete
   paper, SCHS will notify participants of the arrival of their entry�

 - The last date for receiving summaries of papers and workshops
    according to the listed Participation Schedule�

 - In the case of the initial acceptance of the abstract, SCHS will
   send an email to the applicant with the initial approval, aÝer the
   end of the period for receiving the abstracts, SCHS will ask 
   participants to send the entire paper (so please be very
   careful when filling in the data)�

- The last date for receiving research or complete working papers
   according to the time plan (for those who have been approved)� 

 - SCHS will announce the participating working papers according
   to the time plan and it will notify participants of approval� SCHS
   is not obligated to respond to the rejected papers� 

 - Approved researchers must submit the entire research according
   to the announced specifications within a maximum period of
   four weeks from the date of notification of approval; otherwise
   SCHS is not obligated to complete the participation�

- The deadline for receiving the conference's PowerPoint presentations
   according to the time plan, and SCHS will send a special template for 
  use during the conference�

 

مواعيد مهمة

- عند استالم الملخص وكذلك عند استالم الورقة كاملة سيتم إبالغ المشارك
 بوصول مشاركته�

 
- آخر موعد الستالم ملخصات األوراق وورش العمل  حسب الخطة الزمنية

 المدرجة �

يد إلكتروني لمقدمه بالموافقة - يف حال القبول المبدئي للملخص سيتم إرسال بر
 المبدئية وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الملخصات وسيتم طلب إرسال الورقة

ً (لذلك يرجى الحرص الشديد عند تعبئة البيانات)�  كامال

- آخر موعد الستالم األبحاث أو أوراق العمل كاملة (لمن تمت الموافقة عليهم) 
حسب الخطة الزمنية

  
يتم إبالغ المشاركين - يتم اإلعالن عن أوراق العمل المشاركة حسب الخطة الزمنية و

 الذين تمت الموافقة على أوراقهم، والمدينة غير ملزمة بالرد على األوراق التي 
تم رفضها�

ً وفق - يجب على الباحثين الذين تمت الموافقة على أوراقهم تسليم البحث كامال
يخ اإلبالغ بالموافقة  بع أسابيع من تار  المواصفات المعلنة خالل مدة أقصاها أر

وإال فإن المدينة غير ملزمة بإتمام المشاركة�

- آخر موعد الستالم عروض البور بوينت الخاصة بالمؤتمر حسب الخطة الزمنية
 وسيتم إرسال قالب خاص لالستخدام أثناء المؤتمر 

 

 

 



  

 

استقبال ملخصات
األوراق العلمية والمشاركات

Receiving abstracts 
of scientific papers
 and contributions

 (26/9/2022 – 15/11/2022) 

الرد بالموافقة المبدئية 
Initial approval 

(4/12/2022 – 18/11/2022)

ارسال األوراق النهائية كاملة
Submit all final papers in full

  (29/12/2022 – 4/12/2022) 
الرد بالموافقة النهائية

 أو طلب التعديل
Final approval or request for

 modification
(12/1/2023 – 29/12/2022)

ارسال مستندات 
طلب الموافقة األمنية

Sending documents for 
security approval request

(12/1/2023 – 29/12/2022) 

ارسال
 العروض التقديمية النهائية 

SubmiÄing final PowerPoint 
presentations

(26/1/2023 – 16/1/2023)

اإلعالن الرسمي للبرنامج 
The final program 

announcement 
(23/1/2023)

ارسال تسجيل الفيديو
 المصور للمشاركة 

Sending a videotape 
of participation 

(9/2/2023 – 1/2/2023)

البرنامج الزمني للمشاركة 
 

Participation schedule



  

 

- ال تقدم مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية أي مكافأة مالية ألوراق العمل المشاركة�

- تتكفل مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية بتكاليف السفر واإلقامة والتنقالت وتأشيرة الدخول للمشاركين باألبحاث العلمية

 أو أوراق العمل يف حال تم تنظيم المؤتمر بشكل مباشر

- يسمح لشخص واحد إلى اثنين فقط لتقديم ورقة العمل بالنيابة عن مجموعة الباحثين يف حال الموافقة على المشاركة  �

(schsconference@schs.sharjah.ae) يد اإللكتروني ية عبر البر بية واإلنجليز - يتم إرسال ملخص أوراق العمل باللغتين العر

- يتم عرض البحث العلمي وأوراق العمل على اللجنة العلمية التي لها الحق يف قبول المساهمة أو رفضها دون إبداء األسباب�

- لن تقبل اللجنة العلمية الملخصات أو أوراق العمل والدراسات والعروض التقديمية بعد الموعد المحدد للملتقى�

 

General Notes
- SCHS does not oÅer any financial reward for the participating papers�

-  SCHS bears the costs of travelling, accommodation, transportations and entry visas for participants
    in scientific research or working papers if conference organized face-to-face �  
- SCHS will allow only (1-2) persons to present the working paper on behalf of the group of researchers�      
-  Participants shall send the abstracts of working papers in Arabic and English via e-mail�
   ( schsconference@schs.sharjah.ae) 
 -Participants shall present scientific research and working papers to the scientific commiÄee   
  which has the right to accept or reject the contribution without giving reasons
The Scientific CommiÄee will not accept abstracts, working papers, studies and presentations
   aÝer the scheduled date of the conference 

مالحظات عامة



تقبل الملخصات ضمن الضوابط التالية: 
- يجب أن تتناول األبحاث العلمية والتجارب أو ورش العمل إحدى

   المحاور الخاصة بالمؤتمر، ومحققة ألهدافه بشكل مباشر،
   وتخضع األوراق واألبحاث المقدمة لتقييم لجنة علمية متخصصة

   لها الحق برفض أي مشاركة دون إبداء األسباب�

- تقبل المشاركات التي على شكل تجارب علمية تم تطبيقها خالل
  العمل لمدة عام واحد على األقل، أو األبحاث العلمية الجادة يف

بة بشكل واضح   هذا المجال وتم قياس نتائج وأثر هذه التجر
  وعلمي�

- تفضل المشاركات التي تقدم ألول مرة وإن كان البحث قد قدم
ً يف محافل أو مجالت علمية يرجى التفضل بذكرها    أو نشر سابقا
   على أال يتجاوز عمر البحث العلمي عامين، مع تقديم األفضلية

   للدراسات األحدث التي لم تقدم لجهات أو مؤتمرات أخرى�

 

  
مواصفات العرض التقديمي 

 (Time New Roman) بية - يتم استخدام (Simplified Arabic) للغة العر
ين الرئيسية و18  للنصوص الداخلية  بحجم 22 للعناو ية و   للغة اإلنجليز

  واستخدام مسافة 1�5 بين أسطر النصوص�

- حجم خط (28) لعنوان المشاركة يف الصفحة الرئيسية وحجم (16) ألسماء الباحثين� 

- تجنب الفقرات والجمل الطويلة جداً�
�PowerPoint ترسل المواد على شكل ملف -

- يراعى ذكر المراجع والمصادر يف أخر العرض التقديمي� 
- يرجى االلتزام بثيم العرض المرسل و ألوانه� 

 

 Criteria of PowerPoint presentation

-  Simplified Arabic) is used for Arabic (Time New Roman) for English   
    size 22 for headlines, 18 for internal texts, 1�5 spacing between lines   
   of text� 

-  Font size (28) for the title and size (16) for researchers' names�
-  Avoid very long paragraphs and sentences�
-  Submit the material as a PowerPoint file�
-  References and sources should be mentioned at the end of the presentation�
-  Adhere to the theme and colors of the submiÄed presentation�

 Required Documents

-  CV Summary (100 word)�
-  A copy of a valid passport�
-  Contact information�
-  Fill out the security approval form (aÝer approval of the participation)�
-  All conference transactions will be electronic, so please
   include your email and contact information carefully�

 

المستندات المطلوبة للمشاركة

- ملخص السيرة الذاتية (100) كلمة� 
- نسخة جواز السفر ساري المفعول�

- معلومات االتصال�
- استمارة الموافقة األمنية (ترسل بعد الموافقة على االشتراك)�

- ستكون جميع معامالت الملتقى إلكترونية، لذا يرجى تضمين
يد اإللكتروني ومعلومات االتصال بعناية�    البر

 

 

 

 

مزايا المشاركين 

تتحمل اللجنة المنظمة ما يلي:
- منح شهادة مشاركة للمتحدثين �

- نشر ملخص البحث أو ورقة العمل يف مجلة المنال اإللكترونية الصادرة 
   عن مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية �

- البث المباشر لمشاركة المتحدثين عبر قناة يوتيوب مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية� 

 

 

 
المراسالت واالستفسارات 

يد من المعلومات : لمز
schsconference@schs.sharjah.ae  يد اإللكتروني - البر

- للتواصل : 5671117  / 5660667 6 971 +/971564461980+
 

 

 

 

Benefits of participants

The organizing commiÄee is responsible for the following:

-  Granting a certificate of participation�
-  Publishing the research summary and the working paper in
    Al-Manal electronic magazine issued by SCHS aÝer the conference�  
-  Broadcasting the participation on the SCHS YouTube channel�

 

Correspondence and inquiries 
 
For more information’s
 -  Email schsconference@schs.sharjah.ae
 -  Contact numbers: +971 5671117 / 5660667/+971564461980

 



  

 

استمارة أوراق العمل والبحوث للمؤتمر العلمي الدولي -  المتالزمات النادرة المرتبطة باإلعاقة 
 Application Form for papers and research papers for 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)

 


