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أي مساهمة ألي برامج؟
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الديباجة
حعصيصا إلاكدظباث ألامً والاطخقساز ،حظعى الظلعاث املحليت التي هي إمخداد لخلك الظلعت اإلاسكصيت
للخىاغم مع معالب الظاكىت في جىميت مبييت على همىذج الحكامت السػيدة والالمسكصيت في الخدبير وؿىاعت
القساز ،وكليهما في ؿيغت عاليت مً ؤلاهدماج مع الظياق املحلي.
في اإلااض ي القسيب حدا أفسش ػساء الظلم ؤلاحخماعي كظياطت ؼسفيت إمخعاضا وهقدا الذعين ،وباإلاقابل
قد زشحذ الىخائج ػسعيتها كأطلىب وقائي مً جلك الخدىالث الجيىطياطيت ومً إزجداداث فىض ى
ؤلاهخفاضاث التي ػهدتها بعض دول ػمال إفسيقيا أو ما طمي ''بالسبيع العسبي'' ومنها خفؽذ اللحمت ،هره
الظياطت الؽسفيت يمكً ججىب طياقاتها بدىميت مدليت مظخدامت يساعى فيها إخخياحاث الظكان آلاهيت
واإلاظخقبليت على مظخىي البلديت '' اإلايكسو'' ثم على مظخىي الىاليت ''اإلايزو'' وأن جخجاوظا مع اإلاظخىي
الىظني '' اإلااكسو''.
على اإلاىخخبين وعلى الجماعاث املحليت أن يدزكىا يقيىا بأن معالب طاكىت ألامع ليع كمعالب طاكىت
اليىم وبدون ػك لً جكىن كمعالب طاكىت الغد ،ولرلك وحب العمل في مقازبت هؽاميت وبأبعاد
إطتراجيجيت ،دعامتها كل ؤلاخخـاؿاث العلميت التي جىفس مععياث مىثىقت لدمجها في بسامج الخىميت
الاحخماعيت والاقخـاديت.
إن الدديدمدغدسافديددا الدتددي إهدعدمدقددذ مددً زوافدد الدعدلددىم ؤلاحدخدمداعديددت وأخددرث ػددسعديددت الددقددت مددً الددسيدداضديدداث
وؤلاخـاء ،قد إحظع اليىم قعس إهخماماتها مً جلك اإلاىاضيع الكالطيكيت التي إهدـسث عادة فدي مدسكدبداث
الديىاميت الظكاهيت ،الىالداث والىفياث والهجسة ووؿىال إلى الىؽسياث وؤلايديىلىحياث اإلاسخسة للخدددكدم
في الىمى الديمغسافي ،إلى مىاضيع بيييت أثبدذ اإلادعدعديداث الدقدائدمدت عدلدى ألادلدت مظداهدمداتدهدا الدفدعدالدت فدي دعدم
بدسامددج الدخدىدمديددت املدحدلديددت ،مددً خددالل جدقدىديدداتدهددا الدتددي جدددداكددي بديددن الؼدقديددن الدكدمددي والدكديدفددي لدلدظدداكدىددت ،وبديددن
إخخياحاتهم مً أمً وطكً وحعليم وصحت وػغل ومياه وظاقت وبيئت.
في هرا ؤلاظاز يهدف هرا اليىم الدزاس ي إلى جدفيز ألاكاديمين واإلاهىيين لخقديم أعمال أؿليدت ،مدً حدهدت
جلفذ إهدباه الفداعدلديدن لدلددوز اإلادخدىدامدي يخدخدـداؾ الدديدمدغدسافديدا الدرة حدعددي اإلادعدسفدت الدىدؽدسيدت إلدى اإلاديداديدً
الخعبيقيت ،ومً حهت أخسي إلاظاهماجه في معالجت إػكالياث الدخدىدمديدت وإخدخديداحداث الظداكدىدت عدلدى مظدخدىي
البلديت والىاليت بؼكل كاف يجعله حصءا هاما في عمليتي الخخعيغ والدظيير.
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شروط املشاركة
 أن يىضبغ العمل اإلاقدم بأخد املحاوز وأن يدظم باألؿليت. على أال يكىن قد طبق وؼسه أو عسضه في جؽاهساث طابقت أو مسشحا لليؼس في إخدي املجالث . في البدايت يسطل الباخث ملخـا معىال لبدمه باللغت العسبيت أو بالفسوظيت على أن جىعبق عليهالؼسوط العلميت للملخف العىيل :اإلاقدمت واإلاععياث والعسق والىخائج والىقاغ والخاجمت.
 بعد قبىل اإلالخف اإلاعىل مً ظسف اللجىت العلميت جسطل اإلاداخالث كاملت مً  11إلى 02ؿفخت بما فيها اإلاساحع و اإلاالخق.
 جدسز ألاعمال ببرهامج  ،Wordخغ  Traditional Arabicللغت العسبيت بمقاض  11للىف و12للهىامؽ واإلاظافت “ ”21بين الظعىز ،و خغ  Time New Romansمقاض  10للىف و 12
للهىامؽ باليظبت للغت الفسوظيت مع اطخخدام مظافت “”21بين الظعىز.
 يجب أن جضم الؿفخت األولﻰ من المداخلت المعلوماث الخاليت :عهوان ومخوز المداخلت ولقبواطم الباخث وبزﯾده االلكجزوهي والمؤطظت اإلاىخمي إليها وأخيرا زقم الﻬاجف.
 -جسطل ألاعمال عً ظسيق البريد ؤلالكترووي لليىم الدزاس

يsemdemo2019@gmail.com :

 إمكاهيت وؼس ألاعمال اإلاخميزة بعد جدكيمها مً ظسف املخخـين في مجلت اإلاقدمت لكليت العلىمؤلاوظاهيت والاحخماعيت لجامعت باجىت  1الحاج لخضس.
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