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اإلنتاج غير  

علمي إذا لم

نأمل الت تفسار

المتقدم للتر

 هذا  ل كان

شر اإلنتاج الع

ل وجود أي است

يقوم  ،قيات

علمي في حال

بول فيها نش

 شر.

 إلنترنت.

أو في حال مي

     جلس

sc

ترقالل نظام 

 ه.

العها اإلنتاج 

مجالت المقبو

 ها.

 المقبول للنش

موقع على اإل

س العلملج الم

ع الرسمي للمج

c.kku.edu.sa

sc.k 

علمي من خال

 

توراتير والدك

ة المنشور به

 ني.

سابقة من الم

 جميع بياناته

إلنتاج العلمي

يكن له ما لم 

وائح وأنظمة 

 الموقع

a 

 kku.edu.sa    

  

ى المجلس الع

  لس العلمي:

لتي الماجست

جالت العلمية

ونرتجلة اإللك

د األعداد الس

 يحتوي على

ابات قبول اإل

ب المؤتمر إذ

معلومات عن ل

للمجلس العلمي 

 لس العلمي
Scientific C
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إلكتروني 
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أصل كتاب .٥
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