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 شروط التقديم على الوثائق

 
 

                    ( 11/  .م.أ)ذل الصبببدي األمبببر ارياال الربببايا مبببع اقلبببخ الصرا بببب ل  ترا بببا  ال   ببب   مبوجببب   .1

                  احملل ب   الر ب ن   يف احبد  اقب   الصلة ب    بنشبر وبوث م    تقرا ان يقوم ال ل ب  ،  12/3/1112املؤاخ يف  

  بو   أو  وثب   نشبر رج والشب اي  ادداايب   اال يف حبا     وال يتم تزويبد اربريب بوثبائق الت ب    .. صامل  او ال

 (.كون بصض اق   تتأ ر يف النشروذلك ل)النشر 

 .وما يل  ا 1112 – 1112على  رجيب احملاول  األوىل للصام الدااسب  أع هيسرل الشرط  .1

 :وكةا يلب 18/1/1111املؤاخ يف  ( 812)مبوج  األمر ارياال ذل الصدي  و د مت اعتةاي ضوابط نشر ال حوث .3
 

 ا  التصل م الصالب وال حث الصلةبيف جمل  حمكة  ومصتةد  يف وزا (كان يا ل الصراق إذا) أن يكون النشر . 

  إسم ال ال  ال احث واملشرف حررًاأن يتم نشر ال حث ب. 

   اسم باحث ثالث مع نفخ اال تراص ال جيوز إضاف. 

    جيوز إضاف  اسم باحث ثالث مع ا تراص خمتلف وذلك حس  الشروط التال: 

   أن يقدم امس  كةشرف استشاال عند تقديم بروتوكو  ال حث   ل إجراء ال حث وتوافق

  .عل   اللجن  الصلة   يف اقلخ املصين

     ل نشر ال حثأن يتم تقديم وا   ت ني ما هب مساهةت  الصلة  . 

  عةل   ترح ح ال حث لغويًا أو إجراء ارحراء مساهة  علة   يف ال حثال تصترب.  

    استثناًء مع الشروط أع ه  1111ش بباط   1ُتق ل ال حوث املنشوا    ل تاايخ. 

  تن  ق الشروط أع ه على ال حوث املق ول  للنشر.    

 .ت رر  ال ين  ق شرط نشر ال حث على  رجيب اال ترا ا  الد  ق  والزماال  ال .4

، ترافق نس   مع كتاب منح الش اي  بالنس   حلاملب ش اي  الدبلوم أو املاجستري ولدي م إعفاء يف يااستنا .5

 . ونس   مع كتاب ارعفاء الرايا مع اقلخ الصرا بمع ادامص  

 والثان    األوىلُيذكر املركز التداييب للسنتني  ،األواامط  بالنس   ال تراص  .2

 األ ري  مع يااست م   ، يُبذكر املركز التداييب يف املرحلط  ادةل  الصر   بالنس   ال تراص  .8

 ، يُبذكر املركز التداييب  الدم السريرل واألواام لد  األطفا بالنس   ال تراص أمراض  .2

 يذكر الت رص الصام الزماال  الت رر  ،بالنس   ررجيب  .2

براء   إكةا املت ل ا  ارا   باقلخ بضةن ا  إكةا لخ الصلةب بصد يتم تسل م ال ل  اىل سكرتااي  اق .11

   األ راصالذم  وتسل م 
 

 


