
 

 

 الثاني العلمي روط المشاركة باليومش

 المملكة العربية السعودية.أنظمة و تقاليد و  قيمب جميع المشاركاتتلتزم أن  -
 .ةااللتزام بجميع قواعد البحث العلمي ومنهجيته وبخاصة فيما يتعلق باإلحالة على المراجع العلمي   -
 العلمي وفعالياته. موضوعات محاور اليومضمن  المشاركةكون موضوع يأن  -
 . )المشرف/الطالب(أو كالهما أو الطالب عضو هيئة التدريسمن أن تكون المشاركة مقدمة  -
 أن تخلو المشاركة من كل ما يخل باألمانة العلمية أو ينتقص من الحقوق الفكرية لآلخرين. -
 .نشرهاسبق يتم تقديمها في لقاءات سابقة أو  ية للمشاركة التي لمو األول -
 عة طالب.عن أرب الواحدةأن ال يزيد عدد الطالب في المشاركة  -
كلمة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية، متضمًنا:  )200يقدم مع المشاركة ملخًصا بما ال يزيد عن ) -

 هم التوصيات.أ، وهج المتبع للدراسة وملخص النتائجالمقدمة ومشكلة الدراسة والمن
 .( صفحة شاملة المراجع والمالحق والفهارس30أن ال تتجاوز عدد صفحات المشاركة عن ) -
عد النشر المعمول بها في الجامعات ويتم تحكيمها وقبولها وفقا لقوا  مشاركات البحثيةترسل ال -

 السعودية.
( بمسافة سطرونصف بين 14بحجم )  Simplified Arabicبخط  مشاركات البحثيةترسل ال -

( بمسافة 14بحجم ) Times New Romanاألسطر لألوراق البحثية المقدمة باللغة العربية و
سم من جميع )2,5اإلنجليزية، بهامش )ونصف بين األسطر للبحوث المقدمة باللغة  سطر

 . الصفحة علىمنتصف أ  ، مع ترقيم الصفحاتاالتجاهات
يقدم الباحث أو الباحثون سيرتهم الذاتية، مرفق معها صورة شخصية )إن رغب بذلك( بما ال يزيد  -

 . ، بعد إصدار كتاب الموافقة على المشاركةعن صفحة واحدة وفق التنسيق السابق

 



 

 

 نبيهاتت
 م .29/12/2018ستقبال المشاركات البحثية بنهاية آخر موعد ال  -
 أو رفضها. البحثية سيتم االشعار بقبول المشاركة -
 م.15/1/2019آخر موعد الستقبال المشاركة البحثية بعد تعديل اللجنة العلمية  -
 . انعقاد اليوم العلمي )سيحدد ويعلن الحقًا( -
 /(/ المشرفثينللباحث )الباحاالسم الثالثي  مع كتابة من الباحث الرئيس ترسل المشاركة -

، ل منهم في حال وجود أكثر من باحث، ورقم الجوال، والبريد اإللكتروني لكوتخصصه/تخصصاتهم
 والرتبة العلمية.

   @u.ed.saaiDpy.sruترسل البحوث إلكترونيا على بريد وحدة الدراسات والبحوث  -
لالستفسار عن أية معلومات عن اليوم العلمي، يرجى التواصل مع وحدة الدراسات والبحوث على  -
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