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سس التقديم للمؤتمرأ

كاملةبحوث العلمية تكون المشاركات المقدمة من ال1.

لميا على جميع المشاركات المقدمة  تخضع لبرنامج االستالل وسيتم تقويمها ع2.

%(.20)ان ال تتجاوز

.تنشر المشاركات المقبولة في اصدار خاص بوقائع المؤتمر3.

توعبات لغرض الحصول على اعتراف من احد المس)تقدم المشاركات االنكليزية فقط 4.

(.العالمية

.عن طريق االيميل( PDF)او ( Word)ترسل بصيغة الكترونية 5.

ويتم ( Power Point)تعرض البحوث او المشاركات في المؤتمر بصيغة 6.

.القاء البحث في جلسات المؤتمر
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(Required)مطلوب  Title of Paperالبحث اسم -1

باللغة االنكليزية 

(Required)مطلوب Name of Authorاسم الباحث  -2

اسم الباحث االول او الباحث المرسل للملفات
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(Required)مطلوب  Your Emailااللكتروني البريد -9



Paper Submissionتقديم بحث

(Required)مطلوب   Abstractالخالصة -10

. كلمة200الخالصة يجب ان ال تزيد عن 1.

.وال يحتاج الى االشارة الى المصادر في الخالصة2.

.تعرف المصطلحات بدون مختصرات3.

1. The abstract should be self-contained and should not exceed 200 words.

2. Do not cite any references in the abstract. 

3. Define all symbols used in the abstract without abbreviations.

KEYWORDS

Exactly 5 terms (no more and no less) and separated by comma.
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الصيغة النهائية للبحث

.الباحثين وااليميلويكتب تحته اسم 14يطبع عنوان البحث بحجم 1.

.وباللغة االنكليزية11يكتب متن البحث بحجم 2.

.سم1سم وتفصل بينهما 6يكتب البحث بعمودين عرض كل منهما 3.

.Times new Romanنوع الخط المستخدم بالغة االنكليزية  4.







1. Use this document as a template if you are using Microsoft Word 2010 
or later.

2. The format of this paper is A4 size.

3. Two columns text with top and bottom margins are 1.78 cm whereas the 

left and right margins are 1.65 cm.

4. The font size of content is 11, normal.
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