
 :ثؼون امواكةل املوضوػاثية نوبحث يف امؼووم الاحامتغية والؤوساهية غن حتضريىا لؤضسار مؤمف حامغي حول موضوع    

شـــاكمـيـات اذلكـاء الاضػػطـناغػػي دور امبػػحث يف امـؼـوػوم الاحــتـمـاغـية والؤهــــساهـية"    "يف مــؼـاجلة اؤ

 :ر امتاميةاو ذلكل ثسغو امواكةل املوضوػاثية امباحثني وطوبة ادلكتوراه نومشاركة مبلالهتم وهتاجئ حبوهثم ذات امطةل هبشا املوضوع، وبشلك ذاص احمل

شاكميات اذلاكء الاضطناغيػػ   .امبحث امؼطيب وامنفيس حول اؤ

شاكميات اذلاكء الاضطناغي  .ػػ حبوث انوساهيات امؼطبية واؤ

شاكميات اذلاكء الاضطناغي  .ػػ امبحث املنطلي ودوره يف ثطويص اؤ

 .ػػ اس تزسام خمصخات امبحوث حول اذلاكء الاضطناغي يف احلياة الاحامتغية

 .ػػ ثأأجري امبحوث حول اذلاكء الاضطناغي ػىل بوورة املفاىمي الأساس ية نوؼووم الاحامتغية والؤوساهية

 .ػػ اذلاكء الاضطناغي وثطويص بصجميات امرتمجة الآمية

 ..(.بصجميات امتطحيح الآيل مالدتبارات، ثطممي ثطبيلات امتسريب )ػػ ثطويص اخلسمة امتؼوميية بواسطة اذلاكء الاضطناغي 

 .ػػ اذلاكء الاضطناغي وامتكنوموحيات امطناغية

 .ػػ اذلاكء الاضطناغي يف ماكحفة اجلصمية وجمالت املضاء 

شاكميات اذلاكء الاضطناغي مكجال بيين   (.س مييائيات، مساهيات، ػمل امنفس، منطق، امربجمة امصمقية، ػووم احلاسوب)ػػ امبحث حول اؤ
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نومشاركة مضن ىشا الاس ػتػكػتػاب يػصق امػتػلػيػس 

 : ابمرشوط الآثية

ثلبل نونرش امللالت الأاكدميية من حػيػث امشػلك ػػ 

 .واملضمون

ػػ ل ثلبل امللالت املنشورة ول امللرتحة نػوػنػرشػ يف 

هجات أأدصى، ول اميت س بلت املشاركة هبػا يف أأي 

 .وشاط ػومي أأو غريه

 .ػػ أأن تكون حمصرة وفق رشوط امتحصيص امؼومي

 .(Microsoft Office Word 2007)ػػ اس تزسام بصانمج 

ابنػوػ ػة  47جحػم ( (Sakkal Majallaػػ اس تؼامل دػ  

ابنو ػة  45جحم (  Times New Roman)امؼصبية، ود  

 .الأحنبية

ىل غاية اترخيػػ   :تصسل امللالت اكمةل اؤ

ػىل امربيس الامكرتوين  5353/    36/    64

 : امتايل

intelligenceartificielle.atrssh@gmail.com 

بالغ املؤمفني بنتاجئ  ػػ يمت حتكمي امللالت واؤ

كبول أأو اكرتاح ثؼسيالت أأو ػسم )امتحكمي 

 .5353/ 37/  63كبل اترخي ( املبول

ػػ يطسر امكتاب كبل هناية شيص حويوية 

5353. 

وسخ من  43ػػ مينح غن لك ملال ينرش 

امكتاب وشيادة مشاركة من امواكةل 

 .املوضوػاثية

ػػ يتبع هظام الؤحالت واهػمػمػيػق وفػق طػصيػلػة 

امتوجيق بأأسووب مجؼية ػمل امػنػفػس الأمػصيػكػيػة     

(APA) ( 30) ابنو ة امؼصبيػة وجحػم ( 45)، جحم

 .ابنو ة الأحنبية

حسى انو ات امتامية امؼصبيػة أأو :  ػػ امكتابة تكون ابؤ

 .الؤجنوزيية أأو امفصوس ية

 .لكمة 43333و 7333ػػ يرتاوح جحم امللال بني 

امؼصبية وم ة )ػػ حيتوي امللال ػىل مورص بو تني 

لكمة حتسد موضوع   833يف حسود (  أأحنبية

شاكميتو وهوع امللاربة واملهنجية املتبؼة يف  امللال واؤ

امتحويل وادلراسة، واميسف من امللال،مع ست  

 .لكامت مفتاحية من ضوب امللال(  39)

رفاق امللال بسرية ذاثية خمترصة غن ضاحب  ػػ اؤ

 .امللال

ػػ ختضع امللالت نوتحكمي امؼومي من طصف جلنة 

  .ػومية من الأاكدمييني

 دطوات املشاركة رشوط املشاركة




