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العجض الزي حعاوي مىه دوٌ العالم إصاء البِئت العاإلاُت و ألاضشاس الاحخماعُت التي هخجذ

خىهمت اإلاىاسد العبُعُت في اإلاؤظعاث الىاؼئت وجدلُل مؽىالتها البُئُت لخدلُم

اظتراجُجُاث الخىمُت اإلاعخذامت في الجضائش دساظت مُذاهُت في مذًىتي خيؽلت وباجىت.
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اإلاؽاسَع اإلالاوالجُت الىاؼئت مدشن لعجلت الخىمُت
اإلاعخذامت في الجضائش –الىاكع وألافاق-
الشئِغ الؽشفي :أ.د ؼالت عبذ الىاخذ  -مذًش حامعت عباط لغشوس خيؽلت
الاؼشاف العام :أ.د العاهش دسبىػ عمُذ ولُت العلىم الاكخفادًت والخجاسٍت وعلىم الدعُير
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السنة الجامعية 2021/2020

الذًباحت:

عنها ،هاهًُ عً الخدذًاث الاكخفادًت التي حعاوي منها حل دوٌ العالم لىضىب اإلاىاسد
الاكخفادًت اإلاىحىدة على ظعذ الىشة ألاسضُت.

وكذ أزبدذ الذساظاث الىظشٍت والعملُت بأن اإلاؽاسَع اإلالاوالجُت الىاؼئت جمثل في الىكذ
الشاهً الخل ألامثل للنهىض باالكخفادًاث الىامُت اظىة بالذوٌ اإلاخلذمت التي اهخهجذ
هزا الىهج وخللذ جىمُت وجعىس اكخفادي واحخماعي .خُث ٌعىد رلً إلى اإلاضاًا التي
جخمخع بها هزه اإلاؽاسَع لىىنها مؽاسَع ـغيرة ال جدخاج إلى الخمىٍالث اإلاالُت الضخمت وال
جدخاج ألـىٌ واظدثماساث هبيرة التي مً اإلامىً أن جلف عائلا أمام اوؽائها وجعىسها،
هما أنها حعخمذ على الفىش اإلالاوالحي الزي ًلىم على الابذاع والابخياس والخجذًذ واكخىاؿ
الفشؿ اإلاخاخت والفشؿ اإلاعخلبلُت وجدمل معذالث اإلاخاظشة العالُت ،وهى ما ٌعهل مً
اكخدامها إلاجاالث جىافعُت عاإلاُت ومشبدت.
وهظشا إلاا جىاحهه الجضائش في الىكذ الشاهً مً جدذًاث ومؽىالث اكخفادًت واحخماعُت
وبُئُت حشاء جبىيها الكخفاد الشَع خالٌ العلىد اإلااضُت ،الزي أزبذ فؽله بيل
اإلالاًِغ ،فلذ جىحهذ ظُاظت الذولت الجضائشٍت لدشجُع وجعىٍش اإلاؤظعاث الىاؼئت
للنهىض بالخىمُت اإلاعخذامت .إال أن جعبُم هزه العُاظت كذ واحه بعض الخلل وظىء
الدعُير للمىاسد اإلاخاخت له ،اضافت إلى اهماٌ الفىش وألاظاط اإلالاوالحي في اخخُاس هىعُت
اإلاؽشوعاث التي ًمىنها النهىض بالخىمُت اإلاعخذامت في الجضائش.

ؼشوط اإلاؽاسهت :
الهذف مً الىخاب الجماعي:
مً خالٌ هزا الىخاب ًداوٌ فشٍم الباخثين الىـىٌ إلى ألاهذاف الخالُت:
 الضشوسة الخخمُت لخبني مؽاسَع جخذم الخىمُت اإلاعخذامت؛ اللُام بذساظاث وأبدار جبرهً على كذسة اإلاؽاسَع اإلالاوالجُت الىاؼئت على جدلُمالخىمُت اإلاعخذامت في الذوٌ؛
-

الىكىف على الخدذًاث التي كذ جىاحهها اإلاؽشوعاث اإلالاوالجُت الىاؼئت في

اإلالخلى؛
 أن ال ًىىن البدث كُذ الخدىُم في مؽشوع هخاب آخش ،أومجلت أخشي أو أي جظاهشة علمُت أخشي؛ أن ال ًىىن البدث اإلالذم كذ جمذ اإلاؽاسهت به في ملخلُاث ظابلت أو جم وؽشه أو كبل لليؽش في أي مجلتعلمُىت او ملخلى ظابم داخل او خاسج الجضائش ؛

الجضائش والتي حعُم معاسها في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت؛

 -جلبل ألابدار الفشدًت والثىائُت فلغ؛

عشض الخجاسب العاإلاُت الىاجخت في جبني هزا الىهج اإلالاوالحي في النهىض بالخىمُت

 -أن ًىىن البدث اإلالذم على أهثر جلذًش في خذود عؽشًٍ ( )20ـفدت وال ًلل عً عؽش ( )10ـفداث

الاكخفادًت والاحخماعُت والبُئُت لالظخفادة منها وجفادي ألاخعاء التي كذ حعُم
جعىٍشها؛
-

اإلاؽاسهت مفخىخت لجمُع الاظاجزة وظلبت الذهخىساه بالجامعاث والباخثين والخبراء واإلاهخمين بمخخلف
الهُئاث.
جشظل اإلاؽاسواث باللغاث :العشبُت ،الفشوعُت وؤلاهجليزًت وفم الؽشوط آلاجُت:
 -أن ًىىن البدث اإلالذم معخىفُا الؽشوط العلمُت اإلاخعاسف عليها مشحعُا وضمً مىضىعاث مداوس

الىـىٌ إلى حملت مً الىخائج والخشوج ببعض الخىـُاث التي جخذم معاس

بما في رلً كائمت اإلاشاحع والهىامؾ والىسكت ألاولى؛
 جخضمً الىسكت ألاولى العىىان اليامل للبدث ،اظم الباخث وسجبخه العلمُت واإلاؤظعت الجامعُت الخابعلها ،البرًذ الالىترووي،وملخفا للبدث ال ًضٍذ عً زماهُت أظعش باللغخين ( لغت البدث ،اللغت
الاهجليزًت) فضال عً ولماث مفخاخُت؛

الخىحه هدى اوؽاء اإلاؽاسَع اإلالاوالجُت الىاؼئت لخذمت الخىمُت اإلاعخذامت في

 -جىىن اإلاعافت مفشدة بين ألاظعش ،أما هىامؾ الففدت فخىىن هما ًلي2 :ظم مً حمُع الجىاهب؛

الجضائش.

ً -ىخب البدث اإلالذم بالعشبُت بخغ Traditional Arabicحجم 14في اإلاتن و 12في الهامؾ أما الخغ

مداوس الىخاب:
 اإلاؽاسَع اإلالاوالجُت الىاؼئت وظشق اوؽائها وجعىسها لضمان هجاخها؛ الاظاس الىظشي لعالكت اإلاؽاسَع اإلالاوالجُت الىاؼئت باؼيالُت الخىمُت اإلاعخذامت. الاداسة اإلالاوالجُت للمؽاسَع الىاؼئت لخدلُم أهذافها اإلاشجبعت بخذمت الخىمُتاإلاعخذامت.
 مماسظت الىظائف في اإلاؽشوعاث الىاؼئت وفم الىهج اإلالاوالحي لخدلُم الخىمُتاإلاعخذامت (الدعىٍم ،إداسة اإلاىاسد اإلاالُت ،البؽشٍت واإلاادًت)؛
 -عشض ججاسب الذوٌ اإلاخلذمت والىامُت في اهتهاج ظشٍم خلم وجعىٍش اإلاؽاسَع

اإلالاوالجُت الىائؽت للنهىض بالخىمُت اإلاعخذامت.

الالجُني فبىىع Times New Romanحجم 12في اإلاتن و 10في الهامؾ؛
 جذوًٍ اإلاشاحع ًىىن في آخش اإلالاٌ وباعخماد أظلىب(APA) :؛ جشظل اإلاذاخالث وفم كالب الىخاب الجماعي باللغاث الثالث (ًشجي اخترام اللالب) ؛ جخضع ول ألابدار والذساظاث للخدىُم العشي لخلشٍش مذي ـالخُتها لليؽش؛ -البدث اإلالذم ال ًشد إلى أصخابه ظىاء كبل ام لم ًلبل؛

 اللجان العلمُت للىخاب الجماعي غير ملضمت بالبدث في اإلاىخباث أو على الىذ للخأهذ مً هلاء البدثاإلالذم ،فأي إخالٌ بأـالت البدث جلع معؤولُخه باليامل على ـاخبه ؛
 جشظل ول اإلاؽاسواث على البرًذ الالىترووي للىخاب الجماعي startupbook.eco2021@gmail.com : -جدمُل كالب الىخاب الجماعي مً الشابغ :اﺿﻐط ھﻧﺎ
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