تقبل الببوث االبلاسلتلللتيالبالاتالتباالبق لللت لتا
لملاخصلصل الملاميزة.اا شرتطايفاتلكالألعاملامرلعتةا
قثلعاالبنرشالباتبي :
)1

أنا اثلفقالببوثامعاأهالفالبااس ااحمتاسهت.

)2

أنا كثنالببوثاغريامنشثساتتبقت.

 )12خت للعالببوث ابلاوكي البالملالملاالتسفاعليلها
عتمليت،اا بلغالببتحثابقرلساهيئ الباور رايفاآجتبهت.
ااالببوثايفاحك الملسللوثإاىل لاترطرالببتحثا
ّ )13
ع اىلجرلءالباالا اليالمليلثبل اعىلالببوثاملاةاتز اا
ع اشهرام اتتس خاتسلمهالبردابثجثإالبااا .

 )3رفقالببولثابققرلساطيلاباا اتقا الببوثاىل ا
أياجه اأطرىابغرضالبنرش.

 )14الاميك ابلبلتحلثاأنا سللول ابودهابااامثلفق ا
لبهيئ البالمي اعليهااىلدسلجهاضم امثلضيعالملجل .

 )4أالا كثنالببولثاجزءلاأاامقايفتاأاامقابسللتام ا
ستتب اخترجانتلابهتاصتحبهتاشهتدةاعلمي .

 )15لإلدلسةابيستاملزم ابنرشاك الببوث البالاتصلهتا
ابيستاملزم اكذبكابقعتدتهتانرشياأ املاتنرش.

 )5رفقالببوث امبلخصللني:ا(لباربي االبفرنسللي )اأاا
(لباربي االإلنجليز ).

 )16تاربالببوث اع اسأياصلتحبهتااالاثد ابتبواسةا
سأيالبااس اأاالملؤتس البالاتصاسهت.

قا الببتحثانبذةاخمارصةاع اتريتهالبذلتي .

 )17حيقابللااس اىلعتدةانرشللالببوثاكتمالاأااجزءلا
منلهابرياشللك اابريابغ ادانالةتج اىل التللائذلنا
لببلتحلث،اىل اتاماعالبلااس ابكتم الةقثلالبفكر ا
بلبوث الملنشثسةافيهت.

)6

 )7ترت ل الببوث االباسلتللتياىلبكرتانيتاأااتسللل ايفا
قرصام غثطاىل اىلدلسةالملجل .
 )8تلقلبل الببوث ابلتبلغلتي:الباربيل االبفرنسلليل ا
الإلنجليز ،اعىلاأالا ق اعاداصفوتيالببوثاع ا51ا
صللفول ااالا ز لااع ا51اصللفول ،ااأالا ز ااعادا
لألشكتلاالملالحقاع ا51ابتملتئ ام احج الببوث.
 )9أنا كال الببوثابربنتماا(.)Wordابللللل:ابخ :ا
()Arabic Transparentاحج ا14ابلتبنسللبل اىل المل ا
احج ا 10ابلتبنسللبل اىل البهثلمش ا(لبلغل الباربيل )ا
ابخ :ا()Roman New Timesاحج ا55ابتبنسب اىل ا
لمل ااحج ا51ابتبنسب اىل البهثلمشا(لبلغ الألجنبي ).ا
 )11أنا رلعىايفالببولثالملنهجيل البالميل ،اامنلتهاا
لببوثالبالمل.ااعىلاصتحبهالالبازل ابتملثضثعي .
 )11تثثقاهثلمشالببولثااقتة امصللتدسهاامرلجاهايفا
نهت الببوث.

م احقالبااس اىلصلالساعاداصص ابركملهابغرضا
الحااعناالةتج  .ا
ا

الهيئة العلمية

أ.د.عامسابثحثشا

جتما الجلزلئر 3ا

أ.د.اجفتلاعامسا ا

جتما الجلزلئر 3ا

أ.د.تتملابرقثلا ا

جتما الجلزلئرا 3ا

أ.د.اكتشرياعباالبقتدسا ا
أ.د.اعباالةقاب اجا اا ا
أ.د.اافرحتيتاعمرا ا

جتما ابسكرة ا

أ.د.اب اطليفاعباالبثهتإا ا
أ.د.ابغزازاعمرا ا

جتما الجلزلئرا 3ا
جتما اتيزياازااا ا

أ.د.انتجلاعباالبنثسا ا

جتما اعنتب ا

أ.د.اباجتلاحممااباجتل ا

جتما ابسكرة ا

اأ.د.عباالباتيلاعباالبقتدس

جتما اتاياة ا

أ.د.اعليى اعالينا ا

جتما امنثب ا–اتثنساا ا

أ.ادانيفنيامسااا ا

جتما البقتهرةا–امرص ا

أ.د.احوليناأمحاا ا

جتما امثالياىلتامعي ا
مكنتسا–الملغرإ ا
جتما الببلياةاا 5ا

اأ.د.حممثدارشقلا ا
د.ب اعباالباز زامصيفى ا

جتما الجلزلئرا3

د.اصت اامصيفىا ا

جتما الجلزلئرا 3ا

د.احمنتناعامد

جتما اجنااب ا–اتثنس ا

د.اعامسن امساثد ا

جتما الجلزلئر 5ا

د.امحث افر اةاا ا

جتما اجيج ا

د.مجتلامنرص ا
د.ابثصلصتلانثسالبا
د.امحااشاس تض ا
د.جمذاإاعباالملؤم ا
ا

جتما اتيزياازااا ا
جتما اعنتب ا

جتما اقتمل ا
ا

جتما اتكيكاة ا
جتما اقسنيين ا 3ا
جتما ااسقل ا

