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إطالق الدورة الجديدة لمكافئات النشرررررو الدول  
 2020دورة ينايو  –الموجعية  ستشهاداتالوا

ا/مشتتتتتت    –األستتتتتتدكت ا/ ندصر/ لكيتتتتتت  ا/ ي ا    أعلن
على ا/عالقتك  ا/قاتكة تا  ا/دعتك د ا/ت  /ر  اشتتتتتتتتتتتتتت  عتك  

رئ س   –ا/دطصي  باطكع ا/ راستتتتتتتتتك  ا/عل ك  بفل  ق   ا ا األستتتتتتتتتدكت ا/ ندصر/  مك  ا/ تتتتتتتتتعي  
  /لحصتتتتتتص  على اصا   ا/نشتتتتتت  ا/  /ر 2020 كاعا بنهك على  دح بكب ا/دا م /  رة ينكي  

ا/مصا ا  اإلثنينبتتت امتتتا ان ا/يصم  Citationا/م  ع تتتا  ستتتتتتتتتتتتتتدشتتتتتتتتتتتتتتهتتتكدا إلد ا إ متتتك/ر عتتت 
    /م ة شه  ان تكريخ اإلعالد.  17/02/2020

  2018خال  عكاين س كدت  إ/ى أد ا/بحصث ا/مابص/ا  ر هذه ا/  رة تلك ا/در لش      أشكر
نمك أد ع د االستتتتدشتتتتهكدا  ستتتتدح تتتت      /م يدم ا/دا م بهك خال  ا/  را  ا/ تتتتكباا  2019  

  ا/معلنا ألعضتتتتتتتتتتكء هي ا ا/د ريس على  ص  ستتتتتتتتتتنصا  بباك /لح تتتتتتتتتتكبك   5بنكء على اخ  
 . Google Scholar سكصالر

ا تتتتتدشتتتتتكر رئ س ا/ كاعا   - كلب  يتتتتت ت االستتتتتدكت ا/ ندصر/ اكه  ا تتتتت  ا/نبر خلي    ان
/لبحت  ا/علمر اد ب اا  دعم ا/بحت  ا/علمر ا/در تطلاهتك ا/ تكاعتا /هي تا ا/دت ريس  شتتتتتتتتتتتتتتبتكب  
ا/بتكاقين تلعت  د را نبي ا  ر تنم تا قت را  هي تا ا/دت ريس  ا/بتكاقين  تتفث  على ا/دصتتتتتتتتتتتتتتن    

 ا/عك/مر /ل كاعا.  
كدتت  بتفد ا/دات م /هتذه ا/ت  رة ستتتتتتتتتتتتتت كصد ان خال  تطبيا ادتكت على ا/بصابتا ستتتتتتتتتتتتتت ت   أضتتتتتتتتتتتتتتك 

اإل/كد  ل ا /ل كاعا  ي تدط   عضتص هي ا ا/د ريس ا/د ت ي  ب  بكستد  ام ا/ب ي  اإل/كد  لر  
ا/ كاعر  لفس نلما ا/م  ر ا/ كيتا بك/صتفحا ا/شت صت ا /عضتص هي ا ا/د ريس على اصق   

 ا/ كاعا.  
ا/مكتك  تك   ا/دع   على لمتكم يتتتتتتتتتتتتتت   ا/ صائ   ا/دات م ان   ا/ت خص  على تطب اتك  ممكن

 خال  ا/ ابط ا/دك/ر:
  ا/دا م /لحصص  على اكك  ك  ا/نش  ا/  /ر تطبيا
 ا/م  ع ا سدشهكدا إلاا/دا م /لحصص  على اكك  ك   تطبيا
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