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البريد االلمنربني إلى  نسللللللللرو اةلمنربنثو        الباحث يرسلللللللل   .1 
 للمجلو.

 لشربط النشر في  جلو.  يراجع الب ث  بدئثا    حيث اسنثفائ .2

 حدم إرسللللللللا  الب ث  يرسلللللللل  إلى الباحث نم تع يبي  احثد الباحث .3
النحثد بفًقا للنم تع  إلى  ؤسلللللسلللللو خرا ألمثو خارن ر را  النشلللللر

 (.F121) رقم ر را  النشر

لحضللللللل     خئضلللللللا  سي و الن رير حسللللللل  يرسللللللل  الب ث حسللللللل   .4
لالطالع ئلث  باقيثم   شلللللل   اانصللللللال ب جا  الب ث المرسلللللل  

، بينم ن  ثمبصلللللالحين  لل خبلي    حيث اسلللللنثفا  الللللربط النشلللللر
للباحث  سلللللللللللللل راير  سي و الن رير للمجلوارسللللللللللللللا  المالح ا     

 لحملثا بإئا   الب ث إلى المجلو.

برسللللللالو ا  ثو  (F122رقم ) الب ث ا  ثميرسلللللل  الب ث  ع نم تع  .5
ابي  خسمثو السللللريو بالدقو، إلى ا ني     خئضللللا  سي و الندري  خب 
 رنصللي  اللري و خال اق  رابثم اررا ألمثو ئ  خسللنات  شللار ،  ع 

  رائا  السريو النا و فثما ينحلق بث يو الباحث.

ينم االطالع ئلى ر ب  المقثمي ، ببنلللا  ئليثلللا ينم اارلللات اةجرا   .6
 لب ث بفقا لما ألأاي:فثما ينحلق بنشر ا

 النشر في حا  كان الر  إألجابثا ب بن احديال . خ.
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إئا   الب ث إلى الباحث في حا  كان الر  إألجابثا اللللللللللللللري و  ب.
 إجرا  احديال ، بينم النشر  حد إجرا  النحديال  الم ل بو.

إرسللللللللللللللللللا  الب للللث إلى    م  للللالللللث في حللللا  اانلفلللل  ر ب   ع.
النشللللللللللللللر في حللا  كللان ر   الم  مي ، باالئنللرار للبللاحللث ئ 

 الم  م ال الث سلبثا.
االئنرار ئ  النشر في حا  كان ر  خحد الم  مي   إحداث   .

 .احديال  ج سريو باآلار سلبثا
 .االئنرار ئ  النشر في حا  كان ر  الم  مي  سلبثا سل.

 

ئميد الب ث الحلمي بالدراسا  الحلثا، بسي و ا رير  جلو جا حو ئمان  
 الم  مي  الرارجيي .ب س رااريا سي و ا رير المجلو، ب الحربثو للب  ث، 

 

 (.F121) رقم النحثد ر را  النشرنم تع  .1 

 (.F122)  ث رقم ا  ثم نم تع  .2
 

 


