
الديباجة    

حعضيضا إلاكدعباث ألامً والاظخلشاس، حععى العلعاث املحليت التي هي إمخذاد لخلك العلعت اإلاشكضيت      

ىاعت  للخىاغم مع معالب العاكىت في جىميت مبييت على همىرج الحكامت الشؼيذة والالمشكضيت في الخذبير ـو

.                                                                                                          اللشاس، وكليهما في ـيغت عاليت مً ؤلاهذماج مع العياق املحلي  

في اإلااض ي اللشيب حذا أفشص ؼشاء العلم ؤلاحخماعي كعياظت ؼشفيت إمخعاضا وهلذا الرعين، وباإلالابل     

كذ سشحذ الىخائج ؼشعيتها كأظلىب وكائي مً جلك الخدىالث الجيىظياظيت ومً إسجذاداث فىض ى 

ؤلاهخفاضاث التي ؼهذتها بعض دول ؼمال إفشيليا أو ما ظمي ''بالشبيع العشبي'' ومنها خفؽذ اللحمت، هزه 

العياظت الؽشفيت يمكً ججىب ظياكاتها بدىميت مدليت معخذامت يشاعى فيها إخخياحاث العكان آلاهيت 

واإلاعخلبليت على معخىي البلذيت '' اإلايكشو''  ثم على معخىي الىاليت ''اإلايزو'' وأن جخجاوعا مع اإلاعخىي 

                                                  الىظني '' اإلااكشو''.                                                                                                         

على اإلاىخخبين وعلى الجماعاث املحليت أن يذسكىا يليىا بأن معالب ظاكىت ألامغ ليغ كمعالب ظاكىت      

اليىم وبذون ؼك لً جكىن كمعالب ظاكىت الغذ، ولزلك وحب العمل في ملاسبت هؽاميت وبأبعاد 

إظتراجيجيت، دعامتها كل ؤلاخخفاـاث العلميت التي جىفش مععياث مىثىكت لذمجها في بشامج الخىميت 

                                        الاحخماعيت والاكخفاديت.                                                                                                      

إن الدذيددمددغددشافدديددا الدتددي إهددعددمددلددذ مددً سوافدذ الددعددلددىم ؤلاحددخددمداعدديددت وأخددزث ؼددشعدديددت الدذكددت مددً الددشيدداضدديدداث 

وؤلاخفاء، كذ إحعع اليىم كعش إهخماماتها مً جلك اإلاىاضيع الكالظيكيت التي إهدفشث عادة  فدي مدشكدبداث 

الذيىاميت العكاهيت، الىالداث والىفياث والهجشة  ووـىال إلى الىؽشياث وؤلايذيىلىحياث اإلاسخشة للخدددكدم 

في الىمى الذيمغشافي، إلى مىاضيع بيييت أثبدذ اإلادعدعديداث الدلدائدمدت عدلدى ألادلدت معداهدمداتدهدا الدفدعدالدت فدي دعدم 

بددشامددج الددخددىددمدديددت املددحددلدديددت، مددً خددالل جددلددىدديدداتددهددا الددتددي جددددداكددي بدديددن الؽددلدديددن الددكددمددي والددكدديددفددي لددلددعدداكددىددت، وبدديددن 

 إخخياحاتهم مً أمً وظكً وحعليم وصحت وؼغل ومياه وظاكت وبيئت.    

 

في هزا ؤلاظاس يهذف هزا اليىم الذساس ي إلى جدفيز ألاكاديمين واإلاهىيين لخلذيم أعمال أـليدت، مدً حدهدت 

جلفذ إهدباه الفداعدلديدن لدلدذوس اإلادخدىدامدي يخدخدفداؿ الدذيدمدغدشافديدا الدزة حدعدذي اإلادعدشفدت الدىدؽدشيدت إلدى اإلاديداديدً 

الخعبيليت، ومً حهت أخشي إلاعاهماجه في معالجت إؼكالياث الدخدىدمديدت وإخدخديداحداث العداكدىدت عدلدى معدخدىي 

  البلذيت والىاليت بؽكل كاف يجعله حضءا هاما في عمليتي الخخعيغ والدعيير.  
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 مواعيد هامة       

 0212فيفشة  02احل يسظال الاعمال:   رخش     

 0212فيفشة  02جاسيخ الشد على الاعمال:       

 بملش الكليت 8على العاعت  0212ماسط  2إظخلبال اإلاخذخلين وحسجيلهم: يىم       

 أ د. بوذراع احمد:  الرئيس الشرفي لليوم الدراس ي      

 معاظدت عض الذيً د.:  رئيس اليوم الدراس ي       

 . قنفود محي الديند:  رئيس اللجنة العلمية       

 د. بعيط فاتح : منسق اليوم الدراس ي       

 اللجنة العلمية       

 اللجنة التنظيمية       

  ظلبت الذكخىساه للعم علم الاحخماع والذيمغشافيا       

 املحاور         

:                     املحور ألاول   

معاهمت الذيمغشافيا في دعم بشامج الخىميت املحليت.                                                                   

:املحور الثاني  

 الخىكعاث الذيمغشافيت والاخخياحاث الاحخماعيت والاكخفاديت للعكان املحليين.                   

: املحور الثالث  

الىمى الذيمغشافي واإلاؽاكل الحضشيت والبيئيت للعكان املحليين.               

شروط املشاركة       

ليت. -  أن يىضبغ العمل اإلالذم بأخذ املحاوس وأن يدعم باأـل

 على أال يكىن كذ ظبم وؽشه أو عشضه في جؽاهشاث ظابلت أو مششحا لليؽش في إخذي املجالث .  -

في البذايت يشظل الباخث ملخفا معىال لبدمه باللغت العشبيت أو بالفشوعيت على أن جىعبم عليه  -

 الؽشوط العلميت للملخق العىيل: اإلالذمت واإلاععياث والعشق والىخائج والىلاػ والخاجمت. 

 02إلى  12بعذ كبىل اإلالخق اإلاعىل مً ظشف اللجىت العلميت جشظل اإلاذاخالث كاملت مً  -

 بما فيها اإلاشاحع و اإلاالخم.ـفخت 

 12للىق و 11للغت العشبيت بملاط    Traditional Arabicخغ، Wordجدشس ألاعمال ببرهامج   - 

 12للىق و  10ملاط    Time New Romans بين الععىس، و خغ”  21“للهىامؾ واإلاعافت 

 .بين الععىس ”21“للهىامؾ باليعبت للغت الفشوعيت مع اظخخذام معافت 

ب للوخلت  دالموس امخوان وعهث الخاليت: ماولمعلاخلت  دالمن الى موألالـفخت  يجب أن جضم ا -

 ف. لهاجم اكمؤظعت اإلاىخمي إليها وأخيرا سلواهي سو اللكجده ایسبواظم الباخث و

      semdemo2019@gmail.com: جشظل ألاعمال عً ظشيم البريذ ؤلالكترووي لليىم الذساس ي -

إمكاهيت وؽش ألاعمال اإلاخميزة بعذ جدكيمها مً ظشف املخخفين في مجلت اإلالذمت لكليت العلىم  -

 الحاج لخضش. 1ؤلاوعاهيت والاحخماعيت لجامعت باجىت 

 1حامعت باجىت  د. معاظدت عض الذيً 1حامعت باجىت  أ د. بىرساع اخمذ

 1حامعت باجىت  د. بعيغ فاجذ 1حامعت باجىت  أ د. خفاػ العاهش

 1حامعت باجىت  د. دوبت ظعاد 1حامعت باجىت  أ د. بىكشة كمال

 1حامعت باجىت  د. خالذة عبذ الكامل 1حامعت باجىت  أ د. بؽخلت مخخاس

 1حامعت باجىت  د. كاش ي دمحم 1حامعت باجىت  د. بً بععىػ عبذ الحكيم

 حامعت الؽلف د. حياللي ظالمي 1حامعت باجىت  د. كش ي خذيجت

 3حامعت الجضائش  د. بً صييب أم الععذ 1حامعت باجىت  د. أعشاب خكيم

 1حامعت باجىت  د. عبذلي وليذ 1حامعت باجىت  د. كىفىد محي الذيً

 1حامعت باجىت  د. هماػ ظاعذ 1حامعت باجىت  د. بً ظاهل لخضش

 حامعت بعكشة د. عفمان بىبكش 1حامعت باجىت  د. عشعاس أوغ

 حامعت الجلفت د. صسمان عبذ الكشيم 1حامعت باجىت  د. لغىيل ظميرة

 1حامعت باجىت  ميمىن عمشيت 1حامعت باجىت  د. بشاهمي ـباح

 1حامعت باجىت  عايؾ خعيبت 0حامعت ظعيف  د. بىظت عبذ الحميذ
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