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 و  امًرش جمجةل امححوج املاهوهَة و امس َاس َةش 

جمضارنة الأساثذت وامحاحثني من خمخلف اجلامؾاث و املرانـز اجلامؾَـة ،و املـدارس   امححوج املاهوهَة وامس َاس َة حرحة جمةل -

ىل امَِئاث املضائَة   والأمٌَة و اال داًرة.و املؾاُد اموطيَة، و مرانز امححر، و امَِئاث امؾلمَة، بأو امليدس حني ا 

 Arabicصفحة، وبأن ٍكذة تب ةل اممكحَوحر خبـ   31 ثلدل امللاالث ابنلغخني امؾرتَة  و الأجٌحَة، ؽىل بأن ال ًخجاوز امللال  -

Transparentَودرجذَ امؾلمَة وختصصَ واجلِة امـ  ًؾمـل  ـا  ، مرفوق ثسريت ذاثَة خمخرصت نلصاحة امللال، ثخضمن ا مس

ة، ؽـىل بأن مػ ورمق امِاثف وامرًبد اال مكرتوين، امخبأند من بأن ادلراسة اكمةل، مدكلة مغواي، خامَة من الأخطاء اال مالئَة واميحًو

 ين نلمجةل.مكرتو،بأو ٍرسل ؼن طًرق امرًبد اال   cdوسخخني وركِخني مرفلا تلرص مضغو  ًلدم امححر مطحوؽا  يف صلك 

جراء ثؾدًالث احملمكني ؽىل حبثَ وفلا نلخلـاٍرر املرسـةل  - مزتام امحاحر اب  ىل اجملةل نلخلومي وامخحكمي  مػ ا  ختضػ امححوج امللدمة ا 

مََ، وموافات اجملةل تًسخة مؾدةل يف مدت حتددُا َُئة امخحٍرر.  ا 

زحاث امِوامش يف بأخر لك صفحة خب    - ،مػ وضػ املصادر واملراجػ املس خؾمةل   جٌحَةابنلغة الأ  01ابنلغة امؾرتَة و  04جية ا 

 يف ب خر امححر.

 ما ًًرش يف اجملةل ًؾرب ؼن بأفاكر بأحصا ا مػ حتملِم املس ئومَة املاهوهَة والأخالكِة ؼهنا.  -

تداء مرب  - ىل اجملةل هنائَة وحتخفظ امَِئة حبلِا يف ؽدم ا   راث ملراراهتا.كراراث َُئة امخحٍرر ثضبأن امللاالث امللدمة ا 

ؽادت امللاالث لأحصا ا سواء كدلت نلًرش بأم مل ثًرش  -     .ثؾخذر اجملةل ؼن ا 

دالء  ا ؼيد احلاجة. -  مييح نلحاحر صِادت ثثخت ورشٍ نلملال مال 

ًداع امللاالث  - ة يف امًرش حسة اترخي ا   .ثؾطى الأومًو

دارت املكَة، بأو ًذــم  املراسةل  ؽىل امخحٍرر مدٍرثودع امللاالث دلى مكذة  -  :املخواجد جملر ا 

مكرتوين    revue.rdsp@gmail.com:نلمجةل امؾيوان اال 
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