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أهداف المؤتمر

الجهات المدعوة للمشاركة
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محاور المؤتمر

المحور األول: تأهيل طالب الد�اسات العليا للبحث العلمي.





""




المحور الثاني: واقع البحث العلمي لطالب الد�اسات العليا في كليات الش��عة. 
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محاور المؤتمر

المحور الثالث: اشكاالت البحث العلمي عند طلبة الد�اسات العليا والحلول المقترحة.











المحور ال�ابع: البحث العلمي من وجهة نظر طالب الد�اسات العليا: نماذج تط�يقية.








مواعيد هامة
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مواصفات المشاركات المقدمة للمؤتمر
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ملحوظات عامة

رسوم االشت�اك
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$300$70 

 

$50 
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اللجنة العلمية للمؤتمر
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اللجنة االعالمية للمؤتمر:

01–

02

03

اللجنة المالية للمؤتمر
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03–
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�يانات االتصال والتواصل


