وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي
حامعت عباط لؼشوس خؽلت

جدذ سعاًت:
سئِغ الجامعت :أ.د .ظُاب سؼُذ
الشئِغ الؽشفي:
عمُذ الهلُت  :أ.د .مدمذ الطاهش دسبىػ
ج ـى ـ ـظـم:
ملُت العلىم الاقخفادًت والخجاسٍت وعلىم الدعُير
اإلالخقى الىطني ألاوى خىى:

اإلاقاوالجُت مً ؿنش في ألاوظاط الجامعُت إلى اظدثماساث
في الحُاة اإلاُذاهُت
ًىمي2012/00/23-22 :
سئِعت اإلالخقى:
الذلخىسة ظبرًىت مـ ـ ـ ـ ــاوع
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دًباحت اإلالخقى:
حؽهل الاظدثماساث الفؼيرة واإلاخىظطت خُاسا اظتراجُجُا دؿع بعجلت الخىمُت والخطىس الاقخفادي لذي عذًذ
الذوى؛ بل أـبدذ العمت ألالبر القخفادًاتها ،إر باجذ حؽهل ألاداة ألاهم لخىؿير ؿشؿ العمل ،حعضٍض القذسة
الخىاؿعُت للمؤظعاث ،صٍادة الىاجج القىمي وجدقُق الخىاصن الاقخفادي،
وفي ظل ألاصمت البترولُت التي حعِؽها الجضائش مؤخشا ،وظعيها الحثِث في البدث عً أهم العبل والبذائل التي مً
ؼأنها جىظُع وجىىَع قاعذة اقخفادها وخلق مفادس جمىٍل حذًذة ،اججهذ مؤخشا إلى حشجُع ودعم اإلاؽاسَع
اإلاقاوالجُت ظُما لذي الؽباب.
لنً ما ؼىهذ ؿُما ًخق أػلب اإلاؤظعاث الفؼيرة واإلاخىظطت القائمت في الجضائش هى عذم هجاعتها
وجدقُقها ألهذاؿها ،لىن حل أصحابها هم ؿئاث ؼبابُت ػير مثقـت ولِعىا مً خشٍجي الجامعاث ،لما أن اإلاؽاسَع
اإلاجعذة على أسك الىاقع ال ججذ اإلاخابعت الحثِثت مً الجهاث اإلاعىُت وال هُت الالتزام الـعلي مً أصحاب اإلاؽاسَع،
لما أن هزه اإلاؽاسَع لم جبنى على قاعذة ظلُمت وال ختى الذعم ؿيها مً طشؾ الذولت مان مخطط له بؽهل عقالوي،
مما أدي إلى هذس اإلااى العام في مؽاسَع وهمُت وأخش ال جؤحي أملها.
وهظشا الهدؽاس البطالت في ــىؾ خشٍجي الجامعاث ،وخاحت الجضائش لخىىَع اقخفادها مً خالى إوؽاء
مؤظعاث مخىظطت وـؼيرة هاجحت ،مان ال بذ مً حعلُط المىء على المشوسة اإلالحت إلى وؽش الـنش اإلاقاوالحي في
ألاوظاط الجامعُت مً خالى حعضٍض دوس الجامعت في رلو ،وجىحُه جـنير الطالب إلى أهمُت بىاء مؽشوعه الخاؿ
ومداماة سوح اإلاقاوالجُت ؿُه ،والخشوج عً قُىد الىظُف العمىمي والقماء على ؼبذ البطالت ،وحعله ٌعهم في
جدقُق الشؿاه الاحخماعي والاقخفادي.

أهذاؾ اإلالخقى:
نهذؾ مً خالى هزا اإلالخقى إلى:
 الخألُذ على الذوس الهام والحُىي الزي ًجب أن جلعبه الجامعاث الجضائشٍت في وؽش الـنش اإلاقاوالحي لذي طالبها؛ الخألُذ على أهمُت وؽش الـنش اإلاقاوالحي في جىحُه ؿنش الطالب الجامعي إلى اإلاقاولت ومداماة سوح اإلاقاوالجُت ؿُه؛الخألُذ على أهمُت اإلاؽاسَع اإلاقاوالجُت لذي خشٍجي الجامعاث في خلق ؿشؿ عمل وامخفاؿ البطالت؛ الخألُذ على ؿعالُت مؽاسَع خشجي الجامعاث مقاسهت بمؽاسَع الـئت ػير اإلاثقـت مً الؽباب؛_ الخألُذ على دوس الطالب اإلاقاوى في جدقُق الشؿاه الاحخماعي والاقخفادي؛
_الخألُذ على أهمُت دوس الجضائش في الخقشٍب بين الجامعت ومؤظعاث الذعم واليؽش اإلاقاوالحي؛
_الخألُذ على خخمُت الترليز في الخعلُم والخنىًٍ اإلاقاوالحي لذعامت أظاظُت لبىاء الطالب اإلاقاوى.

مداوس اإلالخقى:
اإلادىس ألاوى :ؤلاطاس اإلاـاهُمي والخأـُل الىظشي للمقاوالجُت والـنش اإلاقاوالحي.
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اإلادىس الثاوي :بطالت خشٍجي الجامعاث وخخمُت الخىحه اإلاقاوالحي.
اإلادىس الثالث :مؤظعاث وآلُاث اليؽش والذعم اإلاقاوالحي ،وإظهاماث الجضائش في الخقشٍب بُنها وبين الجامعت.
اإلادىس الشابع :الخعلُم والخنىًٍ اإلاقاوالحي الجامعي سليزة أظاظُت لخلق الـنش ووؽش الثقاؿت اإلاقاوالجُت
اإلادىس الخامغ :الطالب اإلاقاوى :سهان الجضائش لخىىَع اقخفادها وجدقُق الخىمُت الاقخفادًت والاحخماعُت.
اإلادىس العادط :ججاسب الذوى الىاجحت في وؽش الـنش اإلاقاوالحي لذي طالبها بالجامعاث ،ومذي لـاءة اإلاؽاسَع
الفؼيرة واإلاخىظطت الىاؼطت.

ؼشوط اإلاؽاسلت :
اإلاؽاسلت مـخىخت لجمُع ألاظاجزة وطلبت الذلخىساه بالجامعاث ،الباخثين والخبراء واإلاهخمين بمخخلف الهُئاث .ولزا
خشٍجي الجامعاث مً أصحاب اإلاؽاسَع.
جشظل اإلاؽاسماث باللؼاث :العشبُت ،الـشوعُت وؤلاهجليزًت وؿق الؽشوط آلاجُت:
 أن ًنىن البدث اإلاقذم معخىؿُا للؽشوط العلمُت اإلاخعاسؾ عليها وٍذخل لمً أخذ مداوس اإلالخقى؛-

أن ال ًنىن البدث اإلاقذم قذ جمذ اإلاؽاسلت به في ملخقُاث ظابقت أو وؽش أو قبل لليؽش في أي مجلت علمُت؛

-

أن ًنىن البدث اإلاقذم في خذود ( )12إلى ( )20ــدت بما في رلو قائمت اإلاشاحع والهىامؾ والىسقت ألاولى؛

-

جخممً الىسقت ألاولى العىىان الهامل للبدث ،اظم الباخث ،الشجبت العلمُت ،اإلاؤظعت الجامعُت الخابع لها،
الهاجف ،البرًذ الالنترووي ،وملخفا للبدث باللؼت العشبُت ولؼت أحىبُت؛

-

جنىن اإلاعاؿت مـشدة بين ألاظطش ،أما هىامؾ الفـدت ؿخنىن لما ًلي2 :ظم مً حمُع الجىاهب؛

-

ًنخب البدث اإلاقذم بالعشبُت بخط Traditional Arabicحجم 11في اإلاتن و 12في الهامؾ أما الخط الالجُني
ؿبىىع Times New Romanحجم 12في اإلاتن و 10في الهامؾ؛

-

ًشقم التهمِؾ بطشٍقت آلُت  ،note de finعلى أن حعشك في نهاًت البدث بالترجِب؛

-

ًبلؽ ـاخب البدث باظخالم بدثه ،ومل بدث ال ًىاؿق الؽشوط ،ال ًشظل للخقُُم العلمي لما ال حعمل هُئت
اإلالخقى على إخطاس ـاخبها؛

-

في خالت البدىر اإلاؽترلت ًخم الخنـل بالىـقاث إلاؽاسك واخذ ؿقط؛

-

جيؽش حمُع اإلاذاخالث اإلاقبىلت في لخاب اإلالخقى الحامل لترقُم دولي؛

-

جشظل مل اإلاؽاسماث على البرًذ الالنترووي للملخقىkhenchela_Eco 2018@gmail.com :

لجان اإلالخقى:
سئِعت اإلالخقى :الدكتورة سبرينة مانع
سئِعت اللجىت العلمُت للملخقى :الدكتورة صباح بلقيدوم
سئِغ اللجىت الخىظُمت للملخقى :ألاستاذ عصام سليماني
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جىاسٍخ مهمت
-

-

-

-

 أخش أحل الظخالم البدىر ماملت2012/05/04 : ًخم إبالغ اإلاؽاسلين بيخائج الخدنُم2012/05/24 : -جاسٍخ اوعقاد اإلالخقى2012/09/23-22 :

-

سظىم اإلاؽاسلت في اإلالخقى :
 اإلاذاخلت الـشدًت 4000 :دج اإلاذاخلت اإلاؽترلت 3000 :دج طلبت الذلخىساه 2000 :دججخممً سظىم اإلالخقى خقُبت اإلالخقى ،مفاسٍف الخىقل داخل والًت خيؽلت وجهالُف
ؤلاقامت وؤلاطعام طُلت ؿترة اإلالخقى.
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