
 

 

ًجب أن ًكىن البحث امللّذم في إحذي املحاوس املزكىسة أو -

شش من كبل أو جمت املشاسكت  به 
ُ
بت منها وأن ال ًكىن كذ و اللٍش

 في ملخلياث أو هذواث ظابلت .

ئحذي اللغاث الخاليت؛ الػشبيت الفشوعيت ًمكن املشاسكت ب-

ت  وإلاًطاليت . إلاظباهيت إلاهكليًز

 

صاث املذاخالث  -
ّ
  8102أكخىبش  5آخش أحل الظخلبال ملخ

 05و 8102دٌعمبر  05الشّد غلى امللخصاث امللبىلت بين -

 8102حاهفيي 

 8102حاهفيي  81آخش أحل إلسظال املذاخالث -

 8102فيفشي  81امللبىلت  الشّد غلى املذاخالث -

ذ إلالكترووي     haioula@yahoo.fr   للخىاصل: غلى البًر
 

 
 أ .د. محمذ صوكاي حامػت املذًت

ض حامػت الجضائش  .8أ .د وحيذ بن بىغٍض  

  أ.د غبذ اللادس بىصٍذة , حامػت الجضائش

    8د. طيبي محمذ حامػت البليذة أ . 

  8أ.د. غبذ الحميذ غالوي . حامػت الجضائش

 أ.د محمذ بن مشصوكت حامػت املذًت

8أ .د. غلي حميذاجى حامػت البليذة  

 8أ .د.  حفيظ ملىاوي  حامػت البليذة

 ةظػيذحامػت  حاللي بىمذًنأ .د.  

 8أ. د.ة. حياة أم العػذ حامػت الجضائش

 د. الصادق خشاب حامػت املذًت

 محمذ . حامػت املذًت أ. الهاشمي 

 د. هجيرة بىظكين. حامػت خميغ ملياهت 

 د. محمذ بن حجش حامػت املذًت

 

 

 د. محمذ خليفاحي حامػت املذًت

 حىسٍت مذان حامػت املذًتة د.

 8د. ظػيذ جىمي حامػت البليذة 

 د.لىهيغ بن غلي حامػت بجاًت

 د, محمذ مكي. حامػت املذًت

 د. محمذ مذاوي حامػت املذًت

 د . دوالي بلخير حامػت املذًت

ش حامػت املذًت  د. محمذ ظٍش

 د. محمذ جىامي حامػت املذًت

 د. غبذ الشحمان صاوي حامػت املذًت

 د. معػىد هاهيلت حامػت املذًت

 د. مىالي مذكذم حامػت املذًت

ن حامػت املذًت  د.ة. هاحش لخضش الٍض

 د.ة. فاطمت الضهشاء غلال حامػت املذًت

 د.ة غائشت حمعي حامػت املذًت 

 د. غبذ العالم بن غاليت حامػت املذًت 

 د. سفيم بن غىدة حامػت املذًت

 8د. محمذ بلػضوقي حامػت البليذة

 د. غبذ اللادس كشمضلي حامػت املذًت

 د.ة. فيروص بن سمضان حامػت املذًت

 د . ظيذ أحمذ طعيعت . حامػت املذًت

 د. محمذ مكاكي حامػت خميغ ملياهت 

 د.ة, غائشت الػشمي. حامػت املذًت 

 

 

م ششفي   أ. غبذ الكٍش

ا ًىظف الشحماوي   أ. صكٍش

 أ. محمذ منهىم 

 أ.ة أم هاوي سحماوي 

 أ.أحمذ صغضاع 

 أ. خالذ العشاج 

 

 

 أ. محمذ بىكشاط 

 ي الحعني كاظميأ.ة غىاطف 

 أ.ة صوليخت حىطابلي 

 أ. بالل بلكحل 

 الػبزوصي لخزاسي أ. 

 أ. محمذ وػمي 

في   أ .ة ظهام دٍو

فت   أ.ة مخخيش شٍش

 .  طلبت دكخىساه حامػت املذًتو 
 
 

 

ين وطلبت الذكخىساه  املجال مفخىح ملشاسكت الباحثين الجضائٍش

ؤخز بػين الاغخباس ما ًلي :    ٍو

أن جخميز املذاخلت باألصالت والجّذة -  

ضشوسة إثباث غىىان املذاخلت بشكل واضح -  

أن ًخم التهميش للمذاخلت الكاملت بىضؼ كائمت املصادس  -

  واملشاحؼ بشكل غلمي دكيم.

  01حجم  Traditional Arabicأن ًكخب البحث بخط  -

بحعب الىمىرج  ًشظل ملخص املذاخلت في صفحت واحذة) -

املشفم باملطبىغت( مشفلا بالعيرة الزاجيت لألظخار )ة( املخذخل 

خ املزكىسة   )ة( بحعب الخىاٍس

غ أصحابها لخلذًمها  كاملت والتي  -
ّ
بل ًُ في حال جم كبىل املذاخلت 

خ املزكىسة  02ال جخػذي    صفحت بحعب الخىاٍس

 

 دًىاس حضائشي  0511 ولاظخاراث  ظاجزة لا -

 دًىاس حضائشي لطلبت الذكخىساه  8111و -

 

 مالحظاث هامت سابػا: 

 

 مت هممىاغيذ خامعا: 

 اللجىت الػلميت للملخلىظادظا: 
 

 ششوط املشاسكتثامىا: 
 

  اللجىت الخىظيميت للملخلىظابػا: 
 حلىق املشاسكت جاظػا:  

mailto:haioula@yahoo.fr

