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كيف ترسل الملخص الخاص بك
قبل أن تبدأ

يجب على المؤلف المقابل جمع وإدخال المعلومات 
التالية لتقديم الملخص:

- بيانات االتصال – االسم مكتوب بطريقة امالئية 
صحيحة )لالسم األول واألخير( والرتبة واالنتماء وبلد 

االنتساب.
- عنوان الورقة - العنوان الورقي الكامل للعرض 

التقديمي.

- ملخص ورقي - ملخص 250 كلمة
• أرسل الملخص )بحد أقصى 250 كلمة( ، اختر من 

تنسيقات العرض التقديمي المدرجة أدناه )شفهي ، 
ملصق ، ورشة عمل ، أو بث مباشر(.

• قم بالتقديم قبل الموعد النهائي للتقديم بوقت 
طويل لالستفادة من معدالت التسجيل المبكر أو 

المتقدم.
• سيخضع ملخصك لمراجعة مزدوجة التعمية من األقر              

ان وسُتعاد النتائج إليك بشكل عام في غضون أربعة 
أسابيع.

• إذا تم قبول الملخص الخاص بك ، فستتم دعوتك 
للتسجيل في المؤتمر.

How to Submit Your Abstract
Before you Begin
The corresponding author must collect and enter the 
following information for the abstract submission:
- Contact data - Correct spelling of first and last name, 
rank, affiliation, affiliation country.
- Paper Title - Full paper title for the presentation.

- Paper Abstract - 250-word abstract
• Submit your abstract )maximum 250 words(, choosing 
from the presentation formats listed below )Oral, 
Poster, Workshop, or live streaming(.
• Submit well before the submission deadline in order 
to benefit from Early Bird or Advanced Registration 
rates.
• Your abstract will undergo double-blind peer review 
and the results will be returned to you generally within 
four weeks.
•If your abstract is accepted you will be invited to 
register for the conference.
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تنسيقات العرض

عرض شفوي
هذا هو تنسيق العرض القياسي. في عرض تقديمي 

شفهي ، يسلم مقدم العرض أبحاثه إلى جمهوره 
شفهًيا ، وغالًبا ما يكون مصحوًبا بعرض شرائح 

PowerPoint. يتم تنظيم العروض التقديمية الشفوية 
بشكل عام عن طريق التدفق في جلسات متوازية 

تتألف من ثالثة أو أربعة عروض تقديمية.

  عرض الملصق
يوفر عرض الملصق جًوا عرضًيا مريًحا حيث يستخدم 

 )A2( مقدم العرض ملصًقا مثبًتا على لوحة ملصقات
لتوضيح بحثهم. غالًبا ما يتفاعل مقدمو العروض مع 
المشاركين المهتمين على أساس فردي ، مما يوفر 

فرًصا ممتازة للتواصل والمناقشة وبناء العالقات. 
يتوفر خيار عرض الملصق االفتراضي أيًضا كوسيلة 

بديلة ألولئك المندوبين الذين قد ال يتمكنون من 
السفر لحضور المؤتمر بسبب قيود مالية أو سياسية.

Presentation Formats

Oral Presentation
This is the standard presentation format. In an oral 
presentation the presenter delivers his research 
to their audience verbally, often accompanied by 
a PowerPoint slideshow. Oral presentations are 
generally organised by stream into parallel sessions 
comprising three or four presentations.

Poster Presentation
A poster presentation provides a relaxed presentation 
atmosphere in which the presenter uses a poster 
pinned to a poster board )1800mm high by 900mm 
wide( to illustrate their research. Presenters will often 
engage with interested participants on a one-to-one 
basis, providing excellent opportunities for networking, 
discussion and relationship building. A Virtual Poster 
Presentation option is also available as an alternative 
means for those delegates who may be unable to 
travel to the conference due to financial or political 
restrictions.
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عرض البث المباشر
يقوم العديد من األشخاص حول العالم بنقل 

االجتماعات والفصول الدراسية واألحداث عبر اإلنترنت، 
وتقدم شركة جلوبال للمعارض والمؤتمرات اآلن خيار 

التقديم عبر اإلنترنت، عبر Zoom. هذه فرصة جديدة 
ومثيرة للباحثين حول العالم للتفاعل مع جمهور دولي 

دون الحاجة إلى السفر. تتيح عروض البث المباشر 
للمتحدثين فرصة تجنب النفقات والوقت الالزم 

للسفر وتقليل انبعاثات الكربون ومشاركة األفكار 
عبر اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك ، فإن العديد من المزايا 

نفسها التي يتمتع بها مقدمو العروض في المؤتمرات 
الشخصية التقليدية متاحة أيًضا لمقدمي العروض عبر 

اإلنترنت ، بما في ذلك تقديم عمل الفرد إلى جمهور 
دولي والمشاركة في األسئلة واألجوبة والنشر في 

وقائع المؤتمر والمشاركة في المناقشات مع العلماء 
اآلخرين حول العالم.

عرض تقديمي لورشة العمل
ورشة العمل هي دورة قصيرة ومكثفة، يقودها 

باحث أو ممارس متمرس ، وعادة ما يكون مؤهاًل على 
مستوى الدكتوراه. يسهل التفاعل الجماعي وتبادل 

المعلومات بين عدد أقل من المشاركين من المعتاد 
في الجلسة العامة.

Live-Stream Presentation
Many professionals  around the world are moving 
meetings, classrooms and events to Virtual format. 
Global Events and Conferences has included 
this option to its structure. This is an exciting new 
opportunity for scholars around 
the world to engage with an international audience 
without the need to travel. Live-stream presentations 
give speakers the opportunity to avoid expenses and 
time required to travel, reduce their carbon footprint, 
and share ideas online. Additionally, many of the same 
benefits enjoyed by presenters at traditional in-person 
conferences are also available to online presenters, 
including presenting one’s work to an international 
audience and engaging in Q&A, publishing in the 
Conference Proceedings, and participating in 
discussions with other scholars around the world.

Workshop Presentation
A workshop is a brief, intensive course, which is led by 
an experienced researcher or practitioner, usually with 
a PhD-level qualification. It facilitates group interaction 
and the exchange of information between a smaller 
number of participants than is usual at a plenary 
session.
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تقديم األوراق:
ترسل ملخصات االوراق قبل 15 اذار/ مارس 2023 الى ايميل

wsarhan34@gmail.com

التسجيل والدعم بخصوص المؤتمر: 

Mobile: +962 791646660
gecjordan15@gmail.com

www.gecjo.com

للتسجيل اضغط هنا

E V E N T S  &  C O N F E R E N C E S

Tamara Awali
General Manager

Amman - Jordan
Mecca Street
Jaber Complex
3rd Floor 

tamara@gec-jo.com

+962 79 919 3733

www.gec-jo.com

E V E N T S  &  C O N F E R E N C E S

Abstract Submission:
To be submitted before 15 March 2023 to the email
wsarhan34@gmail.com

Conference Registration & Support:

Click Here for Registration

https://gecjo.com/
https://gecjo.com/

