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السنة الجامعية 2021/2020

للذ جأزشث البيئت الاكخطادًت الذوليت بالعذًذ مً اإلاخغيراث والخطىساث اإلاهمت واإلادعاسعت
أخزث بها هدى الخذوٍل ،فئشباع سغباث ألافشاد اإلاتزاًذة واإلاخعذدة ،وهمى وجطىس اللىي ؤلاهخاحيت
ً
ممكىا في ظل الاكخطاد ُ
اللطشي ،خيث حشهذ العالكاث
وكزا جطشٍف اإلاىخجاث الفائضت لم ٌعذ
ً
ً
ً
فيما بين الذول في مجاالث الخجاسة والخذماث والاظدثماس والخكىىلىحيا وغيرها همىا مدعاسعا كبيرا،
وهى ما أدي إلى جضاًذ الشعىس بالخاحت إلى مضٍذ مً الخعاون والخكامل بين الذول إلاىاحهت هزه
ً
اإلاخغيراث وحعظيم اإلاكاظب ،وجضامىا مع رلك شهذ العالم جأظيغ مىظمت عاإلايت للخجاسة حعني
باإلاعائل اإلاخعللت بالعياظاث الخجاسٍت الذوليت وحعالج اإلاشاكل اإلاشجبطت بها ،وأضبدذ بعذ رلك
أخذ أهم أوحه الاهذماج في الاكخطاد العالمي  ،كما أدث ألاهميت اإلاتزاًذة للخجاسة الذوليت في
الاكخطاد العالمي مً خالل دوسها الخىمىي بىفغ الذول إلى أخز مىحى أخش ولكً مً أحل جدليم
هفغ ألاهذاف ،ورلك مً خالل إكامت جكخالث اكخطادًت إكليميت جخمدىس أظاظا خىل الخجاسة
ألاعضا
الخاسحيت البيييت للذول أ
خيث اهه بعذ الخطىس الزي شهذه مفهىم الخجاسة الخاسحيت ،وجأكيذ مخخلف اإلاذاسط ؤلاكخطادًت
ً
على دوسها في عمليت الخىميت وفي سفاهيت الشعىب ،أضبذ الخىحه هدى جدشٍش الخجاسة الخاسحيت خياسا
ً
اظتراجيجيا للعذًذ مً الذول خاضت مع ظهىس العذًذ مً الىظشٍاث الاكخطادًت التي حعطي جفعيرا
ً
لالهفخاح الخجاسي اعخمادا على حجج مخخلفت ،إال أن خياس جلييذ الخجاسة الخاسحيت كان أظلىبا
جخبىاه مجمىعت أخشي مً الذول ،وهى الخياس الزي مضذ فيت الجضائش بعذ فترة طىٍلت مً جلييذ
ججاستها الخاسحيت مً خالل إظخمشاس مععاها هدى ؤلاهضمام إلى اإلاىظمت العاإلايت للخجاسة مً حهت
أخشيأ ،خيث انها لم جكً بمىأي عً كل هزه الخغيراث فشاخذ هي ألاخشي حععى إلى ؤلاهذماج في
ؤلاكخطاد العالمي وهى ما ًظهش مً خالل ظعيها اإلاعخمش لإلهضمام إلى اإلاىظمت العاإلايت للخجاسة مىز
ظىت  1996إلى غاًت ًىمىا هزا على الشغم مً الجذل اإلاطشوح أوالخاص باإلوعكاظاث التي كذ جيخج
عً هزا ؤلاهضمام على الاكخطاد الجضائشي خاضت في ظل جبعيخه للمدشوكاث ،هزا باإلضافت الى
جىكيع الجضائش للعذًذ مً الاجفاكياث ،لعل أهمها جىكيع اجفاكيت الششاكت مع الاجداد ألاوسوبي والزي
ً
ً
ٌعخبر ششٍكا ججاسٍا اظتراجيجيا باليعبت للجضائش ،والتي مً أهم ما حا فيها باإلضافت إلى الخعاون
العياس ي والاحخماعي والثلافي إكامت مىطلت جبادل خش والتي دخلذ خيز الخىفيز في ظبخمبر .2005

محاور الك تاب
 الخأضيل الىظشي للطاع الخجاسة الخاسحيت -واكع ظياظت الخجاسة الخاسحيت في الجضائش بين الخلييذ والخدشٍش

 أن ًكىن البدث اإلالذم على أكثر جلذًش في خذود عششًٍ ( )20ضفدت وال ًلل عً عشش ()10ضفداث بما في رلك كائمت اإلاشاحع والهىامش والىسكت ألاولى؛
 جخضمً الىسكت ألاولى العىىان الكامل للبدث ،اظم الباخث وسجبخه العلميت واإلاؤظعت الجامعيتالخابع لها ،البرًذ الالكترووي،وملخطا للبدث ال ًضٍذ عً زماهيت أظطش باللغخين ( لغت البدث،

 الخجاسة الخاسحيت في الجضائش في ظل اهخفاض أظعاس الىفط الطادساث خاسج اإلادشوكاث سهان الخجاسة الخاسحيت الجضائشٍت جدذًاث الخجاسة الخاسحيت في الجضائش بين ؤلاكليميت والخعذدًت -آفاق حجم واججاه الخجاسة الخاسحيت في الجضائش

أهذاف الكتاب
 الىكىف على واكع الخجاسة الخاسحيت في الجضائش الاظهام في جشكيت كطاع الخجاسة الخاسحيت في الجضائش جلذًم الاكتراخاث الالصمت وآلالياث الضشوسٍت لتركيت كطاع الخجاسة الخاسحيت فيالجضائش

صروط املضاركت :
اإلاشاسكت مفخىخت لجميع الاظاجزة وطلبت الذكخىساه بالجامعاث والباخثين والخبرا واإلاهخمين
بمخخلف الهيئاث
جشظل اإلاشاسكاث باللغاث :العشبيت ،الفشوعيت وؤلاهجليزًت وفم الششوط آلاجيت:
 أن ًكىن البدث اإلالذم معخىفيا الششوط العلميت اإلاخعاسف عليها مشحعيا وضمًمىضىعاث مداوس اإلالخلى؛
 أن ال ًكىن البدث كيذ الخدكيم في مششوع كخاب آخش ،أومجلت أخشي أو أي جظاهشة علميتأخشي؛
 أن ال ًكىن البدث اإلالذم كذ جمذ اإلاشاسكت به في ملخلياث ظابلت أو جم وششه أو كبل لليششفي أي مجلت علميىت او ملخلى ظابم داخل او خاسج الجضائش ؛

 -جلبل ألابدار الفشدًت والثىائيت فلط؛

اللغت الاهجليزًت) فضال عً كلماث مفخاخيت؛
 جكىن اإلاعافت مفشدة بين ألاظطش ،أما هىامش الطفدت فخكىن كما ًلي2 :ظم مً حميعالجىاهب؛
 ًكخب البدث اإلالذم بالعشبيت بخط Traditional Arabicحجم 14في اإلاتن و 12في الهامش أماالخط الالجيني فبىىع Times New Romanحجم 12في اإلاتن و 10في الهامش؛
 جذوًٍ اإلاشاحع ًكىن في آخش اإلالال وباعخماد أظلىب(APA) :؛ جشظل اإلاذاخالث وفم كالب الكخاب الجماعي باللغاث الثالث (ًشجي اخترام اللالب) ؛ -جخضع كل ألابدار والذساظاث للخدكيم العشي لخلشٍش مذي ضالخيتها لليشش؛

 البدث اإلالذم ال ًشد إلى أصخابه ظىا كبل ام لم ًلبل؛ اللجان العلميت للكخاب الجماعي غير ملضمت بالبدث في اإلاكخباث أو على الىذ للخأكذ مً هلاالبدث اإلالذم ،فأي إخالل بأضالت البدث جلع معؤوليخه بالكامل على ضاخبه ؛
 -جشظل كل اإلاشاسكاث على البرًذ الالكترووي للكخاب الجماعي book.c.e.40@gmail.com. :

-

تحميل قالب الكتاب الجماعي من الرابط :اﺿﻐط ھﻧﺎ
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