معلومات خاصة باملشاركة

هيئــــــــة امللتقى
اٌشئْس اٌشـــــشيف ٌٍٍّخمَ

ششًط املشاسوت 0

 .1ال حمبً إال املذاخالث اٌيت حؼاجل دساساث ِْذأْت (اٌشخاء ػذَ اإلحشاج )
 .2أـسدـاَ ٌِضٌع املـذاخٍـت ِغ حماًس املٍخمَ.

 -أ.د/بٌعشفاّت أمحذ

خاِؼت لاصـذُ ِشبـاذ – ًسلٍـت

ٌٍٍّخمَ
اللجن سئْس
العلمية
ـــــــــة

وٍْت اٌؼٌٍَ اإلٔسأْت ً االخخّاػْت

أ.د بٓ ػْسَ حمّذ امليذُ

لســــُ ػٍُ االخخّاع ً اٌذميغشافْا

 .3أال ّىٌْ اٌبحث لذ سبك ٔششه أً ػشضو مبٍخمَ أخش.
ٌ .4ـغـت اٌبـحث0اٌؼـشبْـت أً اٌفشٔسْـت

سئْس اٌٍدنت اٌؼٍّْت ٌٍٍّخمَ

 . 5حتشّـش املذاخٍت ّىٌْ باسخخذاَ بشٔاِح Word

د  /بغـــذادُ خرية

 .6اسخؼّاي خظ  Simplified arabicحدُ 11

اللجنة التنظيمية

 - .7جيب إسفاق املذاخٍت مبٍخص ال ّخؼذٍ صفحت بٍغت ِغاّشة
ٌٍغت املذاخٍت .
 . 8جيب اسفاق بغالت املشاسوت حتًّ املؼٌٍِاث اٌشخصْت ٌٍّشاسن .
ً حشسً ِغبٌػت ػٓ عشّك اٌربّذ االٌىرتًِٔ
identite2014@yahoo.fr

حٌاسّخ ىاِت 0
 آخش أخً إلسساي املذاخالث واٍِت 0 ٌَّ  03سبخّرب .1311 اٌشد ػٍَ املذاخالث ّىٌْ 0 ّــٌَ 1311-13 120خاِؼت لاصذُ ِشباذ ًسلٍت

ًصاسة اٌخؼٍْـُ اٌؼايل ً اٌبحث اٌؼٍِّ

أػضاء اٌٍدنت اٌؼٍّْت
د .حليلو وبيل
د .عيساوي وورالديه
و اخرون

أ.د محمد األسعد
د .جابر مليكة
د .به ققة سعاد

ً
خمرب حتٌي اٌخشىالث االخخّاػْت ً أثشه ػٍَ اهلٌّت ًاٌفؼً يف
اجملخّؼاث يف عشّك اٌنٌّ

ينظــــــم

حــــول

سئْس اٌٍدنت 0
أِ /سؼٌدُ وٍثٌَ

سئْس اٌمســـــــُ

أػضاء اٌٍدنت اٌخنظّْْت
أساحزة اٌمســــــــــــــُ

يوما  62-62نوفمبر 6102

إشكالية امللتــــقى

أِـــا يف اجملـــاالث ً االخخّاػْـــت االفرتاضـــْت اٌـــيت حتىّيـــا

أهداف امللتقى
ّـيذف اٌـٍّـخمـَ إٌـَ حـحمـْك اٌـغـاّـاث اٌخاٌْــت 0

إْ اهلٌّت وْاْ اخخّاػِ  ،دّنـاِْىِ ّخشـىً بفؼـً اٌخفـاػالث

بــذًسىا ذــارج ثمافْــت افرتاضــْت فــاْ اٌــرتدد اٌْــٌِِ ٌ فــشاد

اٌٌِْْت اٌيت حـخُ بـا األفـشاد يف تـاالث اخخّاػْـت ِخؼـذدة فيـزه

بــــا اجملــــاي اٌــــٌالؼِ ً االفرتاضــــِ أدٍ بــــذًسه إ حغــــرياث

اٌخفاػالث حؤدُ إ حأسْس حشىالث ً اعش اخخّاػْت خذّذة

ػٍـــــَ ِســـــخٌٍ حصـــــٌساث األفـــــشاد  ،متـــــثالفُ ًأفؼـــــاهلُ

فاألســـشة اٌـــيت حؼخـــرب إحـــذٍ تـــاالث اٌخفاػـــً االخخّـــاػِ

ًحفـــاػالفُ ٌــزٌه أسدٔـــا ِـــٓ خـــالي ىـــزا املٍخمـــَ أْ ٔؼّـــك

اٌىالسْىْت ً اٌيت حخّْض بذميٌِت اٌشابظ االخخّاػِ وٌهنا اإلعاس

اٌنظــش يف إشــىاٌْت اٌؼاللــت بــا اهلٌّــت ًاجملــاالث االخخّاػْــت

األًيل ً اٌماػذُ اٌيت ٍّؼب فْيا اٌنٌّرج اٌثمايف املخبنَ ِٓ عشف

اجلذّــــذة ودّاػــــت اٌشفــــاق  ،أبنــــاء ا ــــِ ً غريىــــا اٌــــيت

األســـشة دًسا أساســـْا يف حشـــىً ىـــزه اهلٌّـــاث االخخّاػْـــت

أصـــــبحج ِشادفـــــت ًِنافســـــت ٌٍّدـــــاالث اٌىالســـــْىْت

ًإػغاء األفشاد متثالث ًحصٌساث أًٌْت ػـٓ ًالؼيـُ ًفمـا هلـزا

واألســــشة ً اٌؼائٍــــت ً ٔبحــــث يف األثــــش اٌــــزُ حشوخــــو ىــــزه

اٌنّــٌرج إال أْ األســشة وّدــاي اخخّــاػِ حفــاػٍِ أصــبحج

اجملـــــاالث ػٍـــــَ اٌفـــــشد ًىٌّخـــــو ً أفؼاٌـــــو ًحفاػالحـــــو ً يف

ح نافسيا تاالث اخخّاػْت حفاػٍْت أخشٍ ًالؼْت ً افرتاضْت .

ػاللاحــــــو ــــــزه ا جملــــــاالث االخخّاػْــــــت اٌىالســــــْىْت ً

ِٓ ىزا اٌٌالغ املخؼذد .

فبخؼذد ىزه اجملاالث االخخّاػْت ًحنٌػيا ًا اٍِت ٌنّارج ثمافْت

اجلذّذة ًبشًابغو االخخّاػْت بصفت ػاِت.

احملـــٌس األًي 0

.1

اٌخؼشف ػٍَ آٌْاث ً اٌذّناِْاث اٌفاػٍت اٌيت حتذد ىٌّاث
األفشاد يف ظً اٌخغري ًحأثري رٌه ػٍَ اجملاالث اٌخمٍْذّت ( األسشة ،
اٌؼائٍت .......اخل)

.1

حتذّـــذ عبْؼـــت اٌنّـــارج اٌثمافْـــت اٌـــيت حصـــحب اٌخشـــىالث
االخخّاػْت اجلذّذة .

.0

اٌىشف ػٓ ِؤششاث ً دالالث اٌخغري يف

.4

اجملخّغ اجلضائشُ ًسبغيا باٌٌالغ اٌٌَْ

5

اٌىشف ػٓ أذاط اٌخحٌي اٌمِّْ ً املؼْاسُ ٌذٍ األفشاد أغاللا

ِغابمت أً ِغاّشة أً ِنالضت فـاْ رٌـه ّـؤثش بـذسخاث ًأشـىاي
خمخٍفت ػٍَ ىزه اهلٌّاث دما ّؤدُ إ حغري عبْؼت حفاػالث األفشاد
اٌماػذّــت يف تــاهلُ ا الخخّــاػِ األســشُ ىــزا ػٍــَ ِســخٌٍ
اجملاالث االخخّاػْت اٌٌالؼْت .

إشــىاٌْت اٌؼاللــت بــا األســشة ً اٌفــشد يف اجملــاي اٌؼّشأــِ اٌشّفــِ ً اجملــاي
اٌؼّشأِ ا ضشُ .

احملــــٌس اٌثأـــِ 0
إشىاٌْت اجملاالث االخخّاػْت اٌظشفْت ًػاللخيا باٌفشد ًاألسشة .

