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اآلىل رلتيدكم اإللكت ي
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االجتماع قبل المؤتمر.
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ى
الملتق.
 .3أسئلة الحضور ستكون وقت
ت -الجماليات:
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الملق نفسه.
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االعتاف و التنويه بالمعلومات من مصادر أخرى.
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 .1سيكون شيحة ضمن عرض شائح ( )Power Pointمستمرة طول فتة الملتق.
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إنجلتية المبسطة موجهة
 .3باللغة
لجامعيي ر
ر
ر
ر
ى
االعتاف و التنويه بالمعلومات من مصادر أخرى.
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 .1الجو العام :التعامل مع الجميع بأخالقيات المؤتمرات العلمية.
ى
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