
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلاشكالية: -أوال

لى ظىىاث ئالخخطُط إلاظتراجُجي مىز ظهىسه و  اعخبر

الشظمُت والعلالهُت للخفىير إلاظتراجُجي  عيروسةال ث،الثماهِىا

املإظعت مع  مً خالٌ غمان الخىُف الػشوسي إلظتراجُجُاث

في حين وفي العىىاث الخالُت اظدبذلذ   البِئت التي حعِش فيها، 

الخخطُطُت باملىاجمىذ إلاظتراجُجي أًً دعم البعذ  عيروسةال

الاكخطادي للخخطُط إلاظتراجُجي بالبعذ الاجخماعي العُاس ي، 

الخطمُمُت والخىفُزًت  عيروسةال حعبيرا على الخىالي على

 لإلظتراجُجُت.

ٌعبر الخخطُط إلاظتراجُجي على العيروسة املىظمت 

لطُاغت ألاهذاف والخىجهاث والخُاساث إلاظتراجُجُت 

للمإظعت بعذ جحلُل اظتراجُجي ، في حين ًشهض املىاجمىذ 

إلاظتراجُجي على معاهمت أفشاد املإظعت في عملُت الطُاغت 

والخفىير إلاظتراجُجي حُث جخػع إلاظتراجُجُت للمبادسة 

 . دًت و الجماعُت مع ئعطاء أهمُت للفشد في رلًالفش 

ت،  إلاظتراجُجُتجخطلب عملُت الطُاغت  مهاساث فىٍش

ت حعمل على الخحلُل والترهُب مً أجل وغع  ت وجبطٍش جذبيًر

إلاظتراجُجُت، فخخطلب ظيروسة  الخىفُز الاظتراجُجي مهاساث 

ومبخىشة أًػا إلهجاص وجحلُم جلً  مخىىعت مخعذدة،

جُت. وفي ولخا املشحلخين هجذ أن جىىىلىجُا املعلىماث و إلاظتراجُ

بشيل خاص لِغ فلط هأداة  نالاظتراجُجُيالاجطاٌ سافلذ 

معاعذة على ضُاغت وجىجُه ئظتراجُجُت املإظعت بل 

محشن وملىم  سئِس ي ًػمً ئلى حذ هبير الخىفُز ، هذعامت

 الفعاٌ لهزه إلاظتراجُجُت.

 

 

 تنظم  

املماسظاث إلاظتراجُجُت : PRFUفشكت بحث 

ت  للمإظعاث الجضائٍش

:مششوع الخحٌى الشكمي في PRFUفشكت بحث 

 املإظعت:الخحذًاث و الفشص

 بالتعاون مع  

ت  مخبر ئداسة الخغُير في املإظعت الجضائٍش

ت وعلىم  وولُت العلىم الاكخطادًت والعلىم الخجاٍس

 الدعُير

 ملخلى وطني

 إلاظتراجُجيحٌى معاهمت الشكمىت في الخىفُز  

  2022 أهخىبش 6 الخمِغ  ًىم

 

لخىىىلىجُا املعلىماث والاجطاٌ   ًخأهذ هزا الذوس الباسص 

في وكخىا الشاهً  في معاهذة العيروسة الاظتراجُجُت بشمىلُتها،

بالىظش ئلى الخطىساث الهائلت التي عشفتها جضامىا مع مىجت 

ت الثاهُت لهزا  الشكمىت و الخحٌى الشكمي للمإظعاث مىز العشٍش

اللشن حُث صاد الاعخماد على هزه الخىىىلىجُاث الشكمُت، التي 

ع، الخىظُماث، هما هائال مً فشص ألاعماٌ، أوجذث  املشاَس

التي ًمىً اظخخذامها في و ألادواث الشكمُت املخىىعت  ألاظالُب،

جلىم على حعبئت التي   إلاظتراجُجُت مخخلف مشاحل العيروسة 

مخخلف املىاسد املادًت واملعشفُت والثلافُت التي  وجخطُظ

حعمح للمإظعت بخحلُم الىخائج املشغىبت، وجدعم هزه 

ت للعملُت الخىفُزًت بالخعلذ  الىظائل واملعخلضماث الػشوٍس

اث،  ليىنها جحُط بمخخلف أفشاد املإظعت وفي مخخلف املعخٍى

شحلت الطُاغت ئلى مشحلت الخىفُز وهزا ما ًطعب مً اهخلاٌ م

 .وخاضت في املإظعاث الىبيرة

الخىفُزًت بالخعلذ و لعيروسة ًدعم الاهخلاٌ ئلى ا

الطعىبت ليىهه ًحُط بمخخلف أفشاد املإظعت في مخخلف 

ت ولِغ املعخىي الاظتراجُجي فلط، اث إلاداٍس هما   املعخٍى

 وججذًذ ثم جخطُظ وجفعُل مخخلف املىاسد ًخطلب حعبئت

ت  املادًت واملعشفُت والثلافُت وول الىظائل واملعخلضماث الػشوٍس

وأًػا البحث  التي حعمح للمإظعت بخحلُم الىخائج املشغىبت

 والذساظت ليل الخغيراث املمىىت الالصمت لخلً العيروسة .

ئن البحث في ملىماث ومعخلضماث الخىفُز 

الاظتراجُجي ًلىدها بالػشوسة ئلى الدـعاٌؤ حٌى دوس 

و هى ما ٌشيل معالم ئشيالُت هزا رلً الخىىىلىجُا الشكمُت في 

: امللخلى الىطني الزي جخمحىس أهذافه    حٌى
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 رابعا: شروط املشاركة في امللتقى

 

أن جيىن املذاخلت أضُلت علمُا ومعذة مً طشف -1

 باحثين فلط على ألاهثر.

أن جيىن املذاخلت مىخىبت باللغت العشبُت أو -2

ت  .الفشوعُت أو إلاهجليًز

 .ن جيىن املذاخلت غمً محاوس امللخلى الىطني أ-3

معخىفُت للمىهجُت العلمُت  املذاخلت أن جيىن -4

 دسط.بحُث ال جىخب بمىهجُت ئعذاد 

باللغت العشبُت بىىع الخط  أن جىخب املذاخالث-5

Simplified Arabic  أما املذاخالث باللغت 14وبحجم ،

، 12وبحجم  Time New Romanألاجىبُت بىىع الخط 

 ظم في ول الاججاهاث. 2مع جشن 

أن ًشفم مع املذاخلت ملخطا باللغت العشبُت وئحذي -6

 اللغاث ألاجىبُت.

جخػع جمُع املذاخالث املشاسهت في امللخلى -7

.  للخحىُم العلمي لغشع اللبٌى

املذاخالث والتي ظبم وان كذمذ في  ال جلبل-8

 ملخلُاث أخشي أو كبلذ لليشش أو وششث في مجالث.

ٌ  اجل أخش-9  02/09/2022هى  واملت املذاخالث للبى

ذ إلالىترووي بر املذاخالث ع جشظل-10  :الخالي البًر

num.stra.colloque2022@gmail.com   

 

 ثاهيا: ألاهداف

 

معاعذة طلبت الذهخىساه مً حعمُم معاسفهم في -1

 .مجاٌ جخططهم وجحعين جىدة بحىثهم

 بمحیطها الجامعت سبط ثلافت وشش في املعاهمت -2

 الاكخطادي بشيل عام واملإظعاث بشيل خاص

 : املحاوس ثالثا

لخىفُز ـ : اإلاطاس املفاهُمي ل-1

 .الاظتراجُجي،الشكمىت،الخحٌى الشكمي

ألادواث الشكمُت في جلُُم ألاداء  خذاماظخ-2

 .الاظتراجُجي

 .الخحٌى الشكمي و العيروساث الاظتراجُجُت-3

 . في ئطاس الخىفُز إلاظتراجُجي الششاكت الخىظُمُت-4

ثلافت سكمُت جػمً  ئسظاءئداسة الخغُير مً أجل -5

 .الخىفُز الاظتراجُجي

 .الىفاءاث الششُلت املهاساث و اللُاداث-6

 الشكمىت و إلاظتراجُجُت همماسظت.-7

 

 

 هيئة امللتقى: 

 

مذًش جامعت  -مخخاس ق ضس مد الشئِغ الششفي : 

 -3الجضائش

 -عمُذ اليلُت - ظمير عض الذًً .د املششف العام: 

 -مذًش املخبر  -الذاوي الشُخ د .أامليعم العام: 

 واَسش ضلُحتد .أسئِغ امللخلى :  

 ظىاهشي مباسهتد .أسئِغ اللجىت العلمُت: 

 مُتى بىصٍذ هجيرة ظد سئِغ اللجىت الخىظُمُت: 
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