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ام العلمية، البحوث  عليھ املتعارف العلمي باملن التقيد ضرورة  الشروط واح

  :التالية التنظيمية

 ة البحوث تقبل ال  فقط؛ النظر

 إعداد عليمات الباحث بع ي أن البحثيةيجب معالورقة ناغم ي أن جب و ،

املؤتمر محاور  .أحد

  سم أن يجب دية ت األصالة با  قد البحثية الورقة تكون  ال وأن العلمية، و

 مجلة؛  شرت أو آخر علمي شاط  قدمت

  ية، :باللغات بحاث تقبل ية العر سية؛ نجل  والفر

 ص إعداد د ال م اللغة البحث بلغة صفحة عن يز ية و  ضرورة مع نجل

لمات وجود يفات ال وتص   .JELاملفتاحية،

 امللتقى املرفق النموذج  و بما التقيد )ين(املؤلف ع  إجراء بدون  موقع

صائص عديل أي ا  بما صفحة 15الصفحات عدد يتجاوز  ال أن ع لھ، التقنية ع

ا ح النموذج وفق املالحق ف    .املق

   
دو قيم ب كتاب اعداد تم قبول،لذلكامللتقىبامللتقىخاص) ISBN(س يتم ال

املرفق للنموذج وفقا تقدم ال ال  .املوقعاملداخالت

ن عدد يتجاوز  أال يجب ن املشارك ل اثن ات أن العلم مع مداخلة ل ال املنظمة ا  للملتقى

اليف ت أي ت(تتحمل ومب    .)نقل

 
  

http://colloquesdz.ga   
أقصاه موعد ائية ال ا صور البحثية الورقة   :ترسل
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