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الرعاية البرونزية - القيمة المالية:  25000 درهمالرعاية الفضية - القيمة المالية:  50000 درهمالرعاية الذهبية - القيمة المالية: 100000 درهم

المميزات: وضع اسم الراعي الذهبي وشعاره على:

ملخ�صات  املتحدثون،  للفعاليات،  اليومية  املفكرة  الندوة،  برنامج  وهي:  املطبوعات   -1
ومراكز  والكليات  اجلامعات  على  توزيعه  )يتم  املحكمة  العلمية  الأعمال  كتاب  الأبحاث، 

البحوث العلمية، على ال�صعيدين الدويل واملحلي(.
خلفية م�صرح فعاليات الندوة.  -2

خلفية اللقاءات التلفزيونية وال�صحفية، مع كبار ال�صيوف، وال�صخ�صيات.  -3
اإعالنات الندوة.  -4

املوقع الإلكرتوين، ومواقع التوا�صل الجتماعي، وقناة اليوتيوب، لالأمانة العامة.  -5
املل�صقات الدعائية اخلا�صة بالندوة، والتي توزع على: اجلامعات والكليات العلمية يف الدولة،   -6
م�صاجد دبي، املراكز الثقافية بدبي، ومرافق الكلية املختلفة ملدة اأ�صبوعني قبل وبعد الندوة.

ال�صهادات التقديرية للباحثني وامل�صاركني.  -7
وقناة  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  يف  بثها  ويتم  الندوة،  فعاليات  عن  املرئية  التقارير   -8

اليوتيوب.

المميزات: وضع اسم الراعي الفضي وشعاره على:

ملخ�صات  املتحدثون،  للفعاليات،  اليومية  املفكرة  الندوة،  برنامج  وهي:  املطبوعات   -1
ومراكز  والكليات  اجلامعات  على  توزيعه  )يتم  املحكمة  العلمية  الأعمال  كتاب  الأبحاث، 

البحوث العلمية، على ال�صعيدين الدويل واملحلي(.
خلفية م�صرح فعاليات الندوة.  -2

املوقع الإلكرتوين، ومواقع التوا�صل الجتماعي، وقناة اليوتيوب، لالأمانة العامة.  -3
مل�صقات الندوة الدعائية، وتن�صر يف: اجلامعات والكليات العلمية يف الدولة، م�صاجد دبي،   -4

املراكز الثقافية بدبي، ومرافق الكلية املختلفة ملدة اأ�صبوعني قبل وبعد الندوة.
ال�صهادات التقديرية للباحثني وامل�صاركني.  -5

وقناة  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  يف  بثها  ويتم  الندوة،  فعاليات  عن  املرئية  التقارير   -6
اليوتيوب.

المميزات: وضع اسم الراعي الفضي وشعاره على:

ملخ�صات  املتحدثون،  للفعاليات،  اليومية  املفكرة  الندوة،  برنامج  وهي:  املطبوعات   -1
ومراكز  والكليات  اجلامعات  على  توزيعه  )يتم  املحكمة  العلمية  الأعمال  كتاب  الأبحاث، 

البحوث العلمية، على ال�صعيدين الدويل واملحلي(.
خلفية م�صرح فعاليات الندوة.  -2

املوقع الإلكرتوين، ومواقع التوا�صل الجتماعي، وقناة اليوتيوب، لالأمانة العامة.  -3
مل�صقات الندوة الدعائية، وتن�صر يف: اجلامعات والكليات العلمية يف الدولة، م�صاجد دبي،   -4

املراكز الثقافية بدبي، ومرافق الكلية املختلفة ملدة اأ�صبوعني قبل وبعد الندوة.
وقناة  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  يف  بثها  ويتم  الندوة،  فعاليات  عن  املرئية  التقارير   -5

اليوتيوب.
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للتواصل
هاتف متحرك: 0567761253 / رئي�س جلنة ال�شراكة والرعاية.

هاتف ثابت: 043965774
فاك�س: 043965774

 hadithsh@emirates.net.ae:الربيد الإلكرتوين
http://www.nadwa-hadith.com :موقع الأمانة العامة الر�شمي

تتحمل الكلية كافة نفقات الندوة، وهي:

ا�صت�صافة الباحثني، و�صيوف �صرف الندوة )تذاكر، اإقامة، تاأ�صريات(.  -1

مكافاآت الباحثني.  -2

جتهيزات الندوة على مدار ثالثة اأيام.)امل�صرح، القاعة، ال�صيافة، املوا�صالت، وغريها(.  -3

توثيق فعاليات الندوة تلفزيونيا وفوتوغرافيا. )تقوم به �صركة خا�صة يف هذا ال�صاأن(.  -4

مطبوعات الندوة واإعالناتها، ويقدر عددها بـ: “17”.   -5

كتاب الأعمال الكاملة للندوة.)الأبحاث املحكمة(.  -6

تكرمي جلان الندوة الفرعية.  -7

الندوة العلمية الدولية التاسعة
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