أهذاف اإلالخلق:

مىطىع اإلالخلق وأهميخه:

ئبشاص أهميت ألاوشؼت الشياطيت في مإظعاث الخػليم

الابخذائي واظدششاف دوس اإلاكىهين واإلاخخصين في جحليم
ألاهذاف اإلاترجبت غنها.
البحث في مخخلف الجىاهب الخىظيميت اإلااديت

والثلافيت التن جحىو دون اظخخذام اإلاإػشيً اإلاخخصين سغم
وفشتهم.
الىكىف غىذ بػع الخجاسب الىاجحت في بػع الذوو

والاظخفادة مً الخبراء في هزا اإلاجاو.
اكتراح همىرج غير مكلف بلذس ؤلامكان يحلم ئدماج

اإلاإػشيً اإلاخخصين في مجاو الشياطت البذهيت والاظخفادة منهم
في جىميت اإلاجخمؼ ىن أػفاو اليىم هم مجخمؼ الغذ.

جشجبؽ أهميت مىطىع ملخلق اليشاغ الشياض ن بما يلػبه
مً أدواس هامت حعاهم في جىحيه همى الخلميز همىا ظليما في
مخخلف الجىاهب الحغ ش يت والىفعيت والػلليت،
وباغخباسه وشاػا محببا لذي ألاػفاو فهى فشصت لغشط
الكثير مً العلى ياث والليم ؤلايجابيت ،ما يمكىه أن
يخشج الؼفل مً دائشة الشوجين واإلالل ليؼلم ػاكاجه ويخشج
مكبىجاجه ،فهى وظيلت هامت لخلم الفػاليت والاهذماج
الاحخماعي ،وألن أػفاو اليىم هم مجخمؼ الغذ ،فأر خلل في
جكىينهم الجعذر والػللي والحشكي يإثش بالعلب في جكىيً
اإلاجخمؼ  ،ما يإدر ئلى اهدشاس الظىاهش اإلاشطيت فيه.
وحػخبر مإظعاث التربيت ثاوي أهم مإظعاث الخيشئت
الاحخماغيت بػذ ألاظشة ،يث جشظم مً خالو بشامجها
ومىاهجها وأوشؼتها ملمح اإلاجخمؼ اإلايشىد ،وكذ ال ظ
اإلاخخصىن في الػلىم الاحخماغيت أن اإلاجخمؼ الجضائشر
سغم جميزه ببػع العلى ياث ؤلايجابيت يضخش بالػذيذ مً
الظىاهش اإلاشطيت ،والتن جشجبؽ بالعىىاث ألاولى للخيشئت
الاحخماغيت ،خاصت اخخالو الخىاصن الحغ شكي
والىفغ احخماعي للؼفل اإلاخمذسط.
وألهميت ألاوشؼت الشياطيت اإلاذسظيت وإلاا لها مً حميل
ألاثش في بىاء الشخصيت العىيت للؼفل ،حاء هزا اإلالخلق
لخػميم البحث أ ثر في جؼىيش وجىميت اللذساث البذهيت
والىظيفيت ،إلاا لها مً أهميت صحيت في الىكايت مً
ألامشاض الىاحمت غً كلت الحش ت وهمؽ الغزاء غير
الصحي  ،ومً أحل معاغذة الخلميز في الاهذماج مؼ
فشيم ألاكشان وحػل اليشاػاث البذهيت وظيلت للىكايت
مً آلافاث الاحخماغيت اإلاخخلفت .

محاوس اإلالخلق:
واكؼ اليشاغ البذوي الشياض ن اإلاذسس ن مفهىمه

وشأجه أهميخه وجؼىسه في الػالم والجضائش ،ودوسه في اإلاجخمؼ-
همارج سائذة".
الشياطت اإلاذسظيت في مخياو اإلاجخمؼ الجضائشر:

(الخلفياث العىظيى ثلافيت ومىكػها مً ألاهميت في الليم
الذيييت والاحخماغيت الجضائشيت).
تهزيب الشياطت اإلاخخصصت لللىي الغظبيت لذي

الؼفل ،وغالكتها بالثلافت اإلاذسظيت(الػىف ،الاهحشاف وأشكاله
لذي ألاػفاو بين :ألاظشة ،اإلاذسظت ،الشاسع)
أهميت ودوس وظائل ؤلاغالم والاجصاو ومإظعاث

اإلاجخمؼ اإلاذوي في جؼىيش اليشاغ الشياض ن اإلاذسس ن.
دوس ألاوشؼت البذهيت الشياطيت اإلاذسظيت في جىميت

اللذساث البذهيت والىظيفيت للؼفل وجحعين الصحت.
الخػليم الػالي وجكىيً اإلاخخصين في الشياطت

اإلاذسظيت( :اإلاػيلاث البيذاغىحيت الاكخصاديت والاحخماغيت
محاوالث للشصذ والاظدششاف).

الجمهىسيت الجضائشيت الذيملشاػيت الشػبيت
وصاسة الخػليم الػالي والبحث الػلمي
حامػت محمذ إلاين دباغين .ظؼيف2

مخبر اإلاجخمؼ الجضائشر اإلاػاصش
بالخػاون مؼ
فشع غلىم وجلىياث ألاوشؼت البذهيت والشياطيت
جحذ ئششاف :فشكت بحث واكؼ الشياطت اإلاذسظيت في
مإظعاث الخػليم الابخذائي بالجضائش يىظم.

اإلالخلق الىػطن ألاوو ىو:

اليشاغ الشياض ن اإلاذسس ن في الجضائش
 -الىاكؼ وآلافاق-

يىم 12 :ماسط 2019

يشاعى في التهميش الخخابؼ غبر كامل اإلالاو ( )...4-3-2-1

غلى ششغ أن يكىن الشكم الزر يشير للتهميش مً دون كىظين.


كلماث اإلالاو اإلافخا يت مً  7 – 5كلماث فلؽ.



جشظل اإلاذاخالث غلى الػىىان الخالي:

sport_setif19@yahoo.com
جىاسيخ مهمت:


آخش احل الظخالم اإلالخصاث  10هىفمبر 2018



الشد غلى اإلالخصاث  17هىفمبر 2018



آخش أحل الظخالم اإلاذاخالث كاملت  30حاهفي .2019
الشد النهائي 23فيفشر .2019



اوػلاد اإلالخلق  12ماسط .2019




ال جخكفل الجهت اإلاىظمت باإلابيذ وؤلاػػام والىلل.

يخكفل اإلاخبر بؼباغت ووشش ألاغماو الػلميت اإلالبىلت

في مجلت سؤي للذساظاث اإلاػشفيت والحظاسيت.

د /مىاصشيت غمش (حامػت اإلاعيلت)
د  /هميس ن هىسالذرن (حامػت ظؼيف)2

لجىت ئداسة اإلالخلق:

اللجىت الخىظيميت للملخلق:
د  /كيرواوي أمين (حامػت ظؼيف)2
د  /صيً الذيً خشش ن (حامػت ظؼيف)2
أ  /لػالم غبذ الىىس (حامػت ظؼيف)2
أ  /غشوس ن غبذ الحميذ (حامػت ظؼيف)2
أ  /كشبىع غبذ الشصاق (حامػت ظؼيف)2
أ  /الخىفيم دسويش(حامػت ظؼيف)2
أ  /فيصل كىيذس (حامػت ظؼيف)2
أ  /بشوج ماو (حامػت ظؼيف)2
مغمىلي هصيرة (ػالبت د خىساه ج .ظؼيف )2-بً مىصىس سفيلت (ػالبت د خىساه حامػت باجىت)1

ششوغ كبىو اإلاذاخالث:
يجب أن ال يخػذي غذد اإلاشاس ين في اإلاذاخلت

اثىين ويكفي ظىس مخذخل وا ذ يىم اإلالخلق.
يجب أن جكىن اإلاذاخلت طمً اإلاحاوس اإلاز ىسة

ن
وأن ال جكى كذ ظبم اإلاشاس ت بها في حهت أخشي أو كذمذ
لليشش.

ألاحىبيت،

يمكً أن جلذم اإلاذاخالث با ولغت الػشبيت أو

أن ال يخجاوص غذد الصفحاث  20صفحت.

يجب أن جحخىر اإلاذاخالث اإلالبىلت غلى

ملخص باللغت الػشبيت وبلغت أحىبيت (فشوعيت أو
اهجليزيت) ،في ذود  150-100كلمت ،غلى أن ال يخجاوص
حجم اإلاذاخالث  7000كلمت.
جكخب اإلاذاخالث الػشبيت بخؽ (

 )Arabicحجم  ،16و( ،)Times New Romanحجم 12
للمذاخالث ألاحىبيت بمعافت ( )Simpleبين الخؼىغ.

Traditional

الشئيغ الششفي للملخلق :
أ.د  /الخير كص ن (سئيغ حامػت محمذ إلاين دباغين ظؼيف )2
مذيش اإلالخلق:
أ.د /ظفاسر ميلىد( :مذيش مخبر اإلاجخمؼ الجضائشر اإلاػاصش)
سئيغ اإلالخلق :
د.بىػت غبذ الحميذ سئيغ فشكت بحث :واكؼ الشياطت
اإلاذسظيت في الجضائش
سئيغ اللجىت الػلميت:
د  /بىػالبن بً حذو (هائب الػميذ اإلاكلف بالبيذاغىحيا)
سئيغ اللجىت الخىظيميت
د /محمذ غضالي (كعم غلم الاحخماع-حامػت ظؼيف )2

اللجىت الػلميت للملخلق:
أ  .د  /ظفاسر ميلىد (حامػت ظؼيف .)2
أ  .د /لػلى بى ميش (حامػت أدساس).
د  /بىػت غبذ الحميذ (حامػت ظؼيف.)2
د  /الػلىر غبذ الحفيظ (حامػت ظؼيف )2
د  /صواغي شمغ الذيً(حامػت ظؼيف.)2
د  /امي عان (حامػت ظؼيف. )2
د  /بلىصيف الؼيب (حامػت ظؼيف)2
ظا لي الصغير (حامػت ظؼيف)2
د /م
دس/ابحي ظماغيل (حامػت بعكشة)
د  /باللي غبذ اإلاالك (حامػت ظؼيف )2
د  /مفتن غبذ اإلاىػم (حامػت ظؼيف)2
د  /ىاش ن ياظين (حامػت ظؼيف)2
د /هحاوة أمين ( حامػت ظؼيف )02
د  /سفيم كشور (حامػت ظؼيف )2
د  /دسيغ الىىسر (حامػت ظؼيف )2
د /فالحي شيمت (حامػت ظؼيف)2
د  /يروس هصش الذيً (حامػت ظؼيف)2

