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 التيثثرر ومعامي  العلميي للنشر الثاني الدولي المؤتمر
  7102 مارو العربي
 الطبيعيااااا  العلااااا   نشااااا  دا  مؤسسااااا  حااااا   مااااا  أنطالقااااا 

Natural Sciences Publishing (NSP)  علااا 
 مست ى عل  م ة  أل ل المؤسس  تنظ  المختلف ، سي ق ته في الع بي العلمي ب لنش ط النه ض
فااي الفتاا ة ماا   الع بااي التاايثي   مع ماال العلمااي للنشاا  الثاا ني الااد لي المااؤتم  الع بااي العاا ل 
 المعل ماا   بقي ساا   المخاات ،   البحاا ي  مملكاا  فااي 7102/10/10حتاا   7102/10/10
 الم ضاا عي  تخصصاا ته فااي الع بااي الفكاا   اإلنتاا   مالماا  بعااض الستكشاا   مح  لاا  فااي

 نتا   ما  تنشا   ما  ضا   فاي الع بيا  للمجتمعا   العلمي  الشخصي  مالم   بعض المتعددة،
 فااي الج  ياا  االتج هاا   م اجعاا  إلاا  إضاا ف  مصاا د  ، أحااد خااالل ماا  أ  العماا   علاا  فكاا  

 إنشااا   فاااي  ال طنيااا  الع لميااا  التجااا     د اسااا  المع صااا ، ع لمنااا  فاااي المعل مااا   قي سااا  
 .العلمي النش ط أدا   قي س تقيي  في المعتمدة األد ا 

  المهتماي   خ  جاه، الع بي الع ل  في العلمي  النش  ب لنش ط المهتمي  جميع المؤتم   يدع 
 العلماي  االتص ل عن ص  م   غي هم  التخصصي   الد  ي   للج مع   الد لي  ب لتصنيف  

 فااي النه ياا  فااي يصاا  بماا  االتصاا ل هااذا عن صاا  بجميااع  اال تقاا   النهاا ض أجاال ماا   ذلاا 
، ماع العلا  بيناه العا لمي العلماي النشا ط خ يطا  علا    ضاعه الع باي العلماي المجتمع تط  

 7102/10/10ه   الم قع عب  لمستخلص  أخ  م عد لتلقي ا

  تصااني   تقيااي  لت تياا   ناا عي كمااي تقااي  ياا ف  الع باا  التاايثي  مع ماالالجاادي  ب لااذك  أ  
 لتقياي  المع مال هاذا  يساتخد  ، التميا  األكا ديمي للتقياي  الع بيا  ب للغا  تصد  الت  المجال 
 اسااتع اض مثال ع اماال فاي النظاا  خاالل ما  التقيااي  إجا ا  ياات . المجاال  هااذ  صاد   جا دة
 األصاا ل  االخاا ى المجااال  قباال ماا  المجااال  هااذ  فاا  المنشاا  ة باا لبح   االستشاا دا  عاادد

 – المجاال  صاد    انتظا   التح يا   ن عيا  التح يا ، لهيئا  التقني   الج دة العلمي ،  الج دة
 .العلم  النش  ب خالقي   االلت ا  – البح   تحكي  نظ  
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 :يمكنك   ي  ة الم قع اإللكت  ني الت لي... للم يد م  التف صيل ع  المؤتم  
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