
 

تيييييييي   هلالعلميييييييياهلويو اهلاطنيييييييييفهلالنوطنييييييييفهلوالعوملةييييييييفهلالنوطنييييييييفهل هلونةييييييييملاهلالعن ييييييييفهلاليييييييي هل هل
نتنجييييييييفهل اتمييييييييملةهلالمل عييييييييملآلهلالع قنييييييييفهلاليييييييي هل ييييييييملهليطتجيييييييي هلا  يييييييي هلوةيييييييي هل عييييييييملي  هلو نميييييييي هل

العييييي تهلايهلتوييييي يعهلوا ييييي هل  يييييمل هلالتعلييييين هلوالنييييي هليذيييييع هل ييييي اهلا لتوييييي هل.هلو بملةئييييي هلوه  اةييييي 
العيييييييييييملعهلوالب ييييييييييي هلالعلمييييييييييياهل هلاليييييييييييينو هلالعييييييييييي تهل هل  ييييييييييي هلالت ييييييييييين اآلهلالت طنلن نييييييييييييفهل

هلوالت ن آلهلا ع ةنفهلوا طملةذفهلالعمل نفهلال هليعنوهملهلالعململهلالننم.

 
هل
هننااهملهلةنمملهل/اث اءهلاحلنا هلقنيهلالبمل عنيهلالع بهل هلا ؤسذملآلهلالمل عنفهلال هلا تالفهل1

يتعل هلأب  افهلواسرتاتنجنملآلهلوت ني هلالتعلن هلالعملعهلوهلالب  هلالعلماهل هلالنو هلالع تهل
 .  هله لهلا  توملءهلق و هلالمل عملآلهل  ت ملاهلا ب انيهلوت ني هل   اهت هلالعلمنف

/هلا وال هلال هلآ  هلا ذتج اآلهل هلالب  هلالعلماهلوالتعلن هلالعملعهلوت بنوملت هل2
 بلنفهلل واستو افهلا ةملقهلا ذتو

/هلتبملةلهلاخلرباآلهلوالتجمل بهلقنيهلال ولهلالع قنفهل هلتنظنفهلالت طنلن نملهلاحل يعفهل هل3
 . هل   فهلاجملتم هلوتلبنفهلا تنمل ملت هلالمل عاالتعلن هلالعملعهل ص هلتعزيزهلةو هلالتعلن هل

 ../هلتونن هلوا  هلاحل يفهلاألكملةمينفهلوه ال نملآلهلالتعلن هلالعملعهل هلالنو هلالع ت4
 .لربا جهلا اتمملةهلوضمملاهلالنةةهل هلضنءهلا عملي هلالعمل نفهل/هلقلن ةهلتصن هلا ت5
 
هل
هل/هلالتعلن هلالعملعهلوا ذؤولنفهلاجملتمعنف1
هل/هلجتمل بهلا قنفهل ائ ةهل هلت ني هلالتعلن هلالعملعهلوالب  هلالعلما2
هل/هلالتعلن هلالعملعهلوضمملاهلالنةةهل هلالنو هلالع ت3
هلظلهلا تغ اآلهلالعمل نف/هل و الآلهلوحت ايآلهلالب  هلالعلماهل هل4
هل/هلالعن ةهلا علن ملتنفهلوالتعلن هلالعملعهلوالب  هلالعلماهل هلالمل عملآلهلالع قنف5
 /هلا تصملةايآلهلالتعلن هلالعملعهلوةو هلالمل عملآلهلاخلملصف6
هل/هله ال نملآلهلالتعلن هلالعملعهلوالب  هلالعلماهل هلالنو هلالع ت7
 
 
هل

 
 

العييييييملعهل هلالعييييييململهلالعيييييي تهلنتذييييييملءلهل ييييييملياهلت ييييييي هلاليييييي ولهلاطيييييي هلال ييييييالمهلايييييي هل  ييييييمل هلالتعليييييين هل
الع قنيييييييفهل ييييييي هلالتعلييييييين هلالعيييييييملعهلوالب ييييييي هلالعلميييييييا هل يييييييلهلاطييييييي فهل ييييييينهلتلوييييييينيهلا علن يييييييملآلهل
وختيييييييي يجهلاويييييييي اآلهلا  فهل يييييييي هلال ييييييييالبهلقغيييييييي هلالط يييييييي هلايييييييي هلننانييييييييفهلت يييييييينيطه هلوايييييييي هل
ا تنمل يييييييملآلهلالذيييييييينقوهلهمهلهاهلالغييييييي يهل يييييييينهلهكعييييييي هل يييييييي هليلييييييي وهل نيييييييي هليويييييييملهلكيييييييي ل هل

الب ييييييي هلالعلمييييييياهلو ناكبيييييييفهلالت ييييييين هلالت طنلييييييين اهلللمذيييييييمل فهلصيييييييطملافهلا ع ةيييييييفهلوتويييييييجن هل
هل. هلت ني هلاجملتم هلو لهلخمتلفهل و الت 

إ هلهاهلا تأ يييييلهلللنا ييييي هلهلحيييييي هل ييييي هليليييييي هل نييييي هلينا يييييي هل  يييييمل هلالتعليييييين هلالعيييييملعهلوالب يييييي هل
العلمييييييييييييياهل هلاليييييييييييييينو هلالعيييييييييييييي تهل لييييييييييييييفهل ييييييييييييي هلالت يييييييييييييي ايآلهلا  تمملانييييييييييييييفهلوا  تصييييييييييييييملةيفهل

التعلنمييييييييييييياهلاليييييييييييييي  هليت لييييييييييييي هلالتمنيييييييييييييييلهلوالت طنلن نيييييييييييييفهل هلظيييييييييييييلهلالعن ييييييييييييييفهلوا ن تيييييييييييييمل هل
وا  تمييييييملموهلةيييييييمللتعلن هلالعيييييييملعهلهصييييييبعهلي ليييييييفهلال عييييييي هل ملصييييييفهلإياهل ييييييي هل  اايييييييملةهلالييييييينةةهل
والطنانيييييييفوهلةمييييييييملهلختصصيييييييي هلاليييييييي ولهلالع قنييييييييفهلل ن يييييييملقهلاليييييييي هلالتذييييييييلعهلي يييييييينقهلق عيييييييي هل ييييييييملهل
صيييييييييوهلللرتقنيييييييييفهلوالتعلييييييييين هلوالب ييييييييي هلالعلمييييييييياهلو يييييييييملهلختصصييييييييي هلالييييييييي ولهلالع قنيييييييييفهل ملوبيييييييييفهل ُيخ

 لنيييييييييمل  هلةو  هلو يييييييينهل هل ييييييييي وةهل يييييييييملهلختصصييييييييي هل مل عيييييييييفهلللب يييييييي هلالعلمييييييييياهل هليتعييييييييي  هلا
 مل ةييييييييمل ةهلو ويييييييينجملاهلاأل  ي نتييييييييملاهلللب يييييييي هلالعلميييييييياوهلو هلاليييييييينو هلالعيييييييي تهلنال يييييييي هلهاهل
قعييييييييي هل ييييييييي  هلا ع نيييييييييملآلهل ييييييييي هل تييييييييينة ةهلوإياهلتييييييييينة آلهلةمل وييييييييي لهلي مييييييييي هل هلالت  ييييييييين هل

 واإلةا ةهلوالتطذن هلوهلالتذن .
فهل جييييي ةهلالعوييييينلهلو ييييي هلالت ييييي ايآلهلكييييي ل هلالييييي هلتعيييييملكهل طهيييييملهلالمل عيييييملآلهلالع قنيييييفهل وييييي ل

 ييييي اهلالطزييييييفهليعتيييييربهل ذيييييمل ةهلكبييييي ةهل ييييي اوهلألاهلالييييي ولهلالع قنيييييفهلختذييييي هلالط بيييييفهلا ت   ييييييفهل
 ييييييي هل مل عملهتيييييييملهلو ييييييي  هلالط بيييييييفهل ييييييياهلالييييييي هل ييييييي هلا  يييييييرتيهلهاهلتوييييييينةهلاإلقييييييي ا هلوا قت يييييييمل هل

 هلهل٪5.8وحتتييييييلهل  اتيييييي هل تو  يييييييفهل هلالتصييييييطنفهلالعيييييييمل اهل  يييييي هلهاهلالعيييييييململهلالعيييييي تهلميعيييييييلهل
هلها هلاييييي ةهلهل٪4.5ا ئيييييفهل ييييي هلسييييي ملاهلالعيييييململهلويطيييييتجهل  ييييي هلإ يييييملعهلالطيييييملتجهلاألييييياهلالعيييييمل اهلإ  

 مل عملتيييييييييي هلاليييييييييي هلتيييييييييي  لهلضييييييييييم هلتصييييييييييطنفهل ييييييييييطغهمل هلألكييييييييييربهلا ؤسذييييييييييملآلهلالتعلنمنييييييييييفهل
.هلضييييييييييفهلايهليلييييييييي هلال جييييييييينةهلقيييييييييينيهل%0.08اخلميييييييييلهل ئيييييييييفهل هلالعييييييييييململهل هلتتعييييييييي  هلالييييييييييهل

خم  يييييملآلهلالمل عييييييملآلهلوسيييييينقهلالعمييييييلهلو ويييييي لفهلالتبعنييييييفهلوالتولنيييييي هلو نييييييملبهلإنتييييييمل هلا ع ةييييييفهل
 واإلنتمل هل
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هل
وهاهلي   هلإ  مللنفهلهوهلهلاأملو هله  هلانذجملمهل نضن هلالب  هل  ض و ةهلهل-1

ه   هلهوهلهل لتونملآلوملهليذب هلا ومل كفهلق هل  هل بلهل هلهلتذملؤ آلهلحبعنفهلهوهلنو يف
 ال هل  لهل ومل آلهل هلجمالآلهلالمنف.

 خت  هلالب نثهلللت  ن هلالعلماهل  هل بلهلاللجطفهلالعلمنفهلللملتو -2

ت سلهلالب نثهل  هل ل وهلللذ ةهلال اتنفهلللمومل كهل  ة هلقصن ةهلوهل-3
ا هلو ي هل Word  ل صني:هله   ملهل للغفهلالع قنفهلوا   هلقلغفهله طبنفهلال هل لف

 :ال هلهاهلت ناهل20/01/2017الربي هلا ل رتوكهل هل نا هله صمل هل
 Transparent Arabic نن هل14ههل.هلالب نثهل هلاللغفهلالع قنفهلحبج هل  هل

 Times New نن هل12ب.هلالب نثهل للغفهلال  نذنفهلهوهلا جنلنزيفهلحبج هل  هل

Roman. 

مبذملةفهل A4 ص  فهل  هل ج هل20 .هل هلتتجملوزهلا ةهلص  ملآلهلالب  هلا هل
   PowerPointوهليت هلا يهلالب نثهلق  يوفهلهل.  هلوا  س

  (APA) ة.هلتخ ت هلالب نثهلوةوملهللط ملم

صن ةهلا هل نازهلالذ  هلال هلهاهلي ناهلسمل  هل  ي.هلي سلهل  هلالب نثهلا وبنلف
 . لطذبفهلللمومل كنيهلاأل ملن هله ه هلال هلاأل لهل04ا  عنلهل  ةهل

هلن ال ملهل  هلاخبصنصهلحبع هلهلالعلمنفهلسنت هلإاالمهلالبمل  هلقو ا هلاللجطف-4
20/02/2017. 

 .03/03/2017ت سلهلال اناآلهلللمومل كفهل هلا لتو هلان ال ملهل  هلينم-5

 .توبلهلا ومل كملآلهلالعطملئنفهل هلا ومل كفهلة ةيفهلوهلهل-6

 هلالننمهلاألولهلهلهو و(هلوتخَذ ة200 سنمهلا ومل كفهل هلا لتو هل  هل مل  هلالزائ هل)-7
   هلا لتو 

هلة هل4000الزائ هل سنمهلا ومل كفهل هلا لتو هل  هلةا لهل-8
 ت سلهلا  ا الآلهلايهلالربي هلا ل رتوكهلالتملع:هل-9

oeb.dz-sers@univ         Ou.nawel59@yahoo.fr 

هل
 +(213)  556760955: رقم اهلاتفواملعلومات  لالستفسار

هل
 

هل-الع اق– مل عفهلا نصلهلهلهلهلصملق هلابن هلهلهلهلهلهلهلهلهلهل/هلحمم ه.ة
هل-لنبنملهل- مل عفهلالزيتنن هلهلهلق ي هلال  ةي هلالو يفهلهله.ة/هلامل

هلهلهلهلهلهلهلالزائ هل- مل عفهلالع تهلق هل هن  هلهمهلالبنا اهلهلهلة.هلنن ةهل طن فهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل
هلالزائ هل-همهلالبنا اهل- مل عفهلالع تهلق هل هن  هلهلهلة/هلننالهلوسمل هلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل
هللبطملاهل-  كزهل نلهلالب  هلالعلماهلهلهلة/هلس و هلوملليبهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل
هلالزائ هل-امهلالبنا ا- مل عفهلالع تهلق هل هن  هلهلة/هلن نذفهلانيلاهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل
هلالزائ هل-امهلالبنا ا- مل عفهلالع تهلق هل هن  هلهلة/هللنط ةهلضنفهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل

هلالزائ هل-3-ة/  اةهل نلنةهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهل ذط نطفهل
هلالزائ هل-امهلالبنا ا-فهلالع تهلق هل هن  هلة/هلمسنواهلوةاةهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل مل ع

هلممل فهلالب  ي هل–ة/هلك ميهلالزايكهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهلا طمل فهل
هلا مل فهلاأل ةننفهلاطملمشنفهل-ة/هلةهماهلالبالونفهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلالمل عفهلاأل ةننف
هلا  مل اآلهلالع قنفهلا ت  ةهل-ة/هل  نمفهلانذملكهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهلالومل  ف

هل-لبطملاهل–هللاهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلالمل عفهلاللبطملننفهلة/هل اهلالعب هل
 الزائ هل-3-ة/هللنلنملهل ملو هلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهلالزائ 

هلالزائ هل-الل فهل-ة/هلا ملءهلهللاهلةومل هلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهلزاياهلامل ن 
هلالزائ هل-/هلس ن  ة1955-هوآل20ة/هل مللهلق هلز وقهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهل

هلالزائ هل-امهلالبنا ا-ع تهلق هل هن  هل مل عفهلالة/هلسمل نفهلاق يع هلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل
هلالزائ هل-ا ذنلفهل- مل عفهلحمم هلقنضنملفهلهلة/هلسال اهلسعن اكهلهلهلهلهلهل
 الزائ هل-همهلالبنا اهل- مل عفهلالع تهلق هل هن  هلة/هلالمعاهل جملمهلهلهلهلهلهلهلهلهل

هل
هل

 زعيمأ. خالد عبد الوهاب )رئيًسا(   أ. أمينة عالق            أ. نجود 

 أ. يوسف بومشعل              أ. هناء عاشور           د. الجمعي حجام

 أ. لبنى رحموني أ. عابدين قوجيل               أ. فهيمة حناش         

 أ. أمال جعفري                 أ. مليك محمد            أ. نوال بومشطة   

هل
هل

 دد/ ميلود مراأ.نوال بومشطة                                 

 

هل
 

هل  ي ةهل مل عفهلهمهلالبنا اهلهلهلهلهلهلهلال كتن ة/هلة ي ةهل ن  هلةاألستملي
 
 

       امن هلكلنفهلالعلنمهلهلهلهلهلهلاألستمليهلال كتن /هلقلعن  هلاب هلاحل ن هل
 اإلنذملننفهلوا  تمملانف                      

  
 

 الدكتورة/ نـــــــوال وسار                                   

 
هل

 األستاذ الدكتور/ صالح بن نوارهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل

  
     
هلالزائ هل-اطملقفهل- مللهلالعن فهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهل  اهلخمتمل ه.ة/هل

هلالزائ هل-3-ه.ة/هلةنضنلهلةلننهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهل ذط نطف
هلالزائ -3-ه.ة/هلال مل  هله غن هلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهل ذط نطفهل

هللزائ اهل-ه.ة/هلصملحلهلق هلننا هلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهلالع تهلق هل هن  هلهمهلالبنا ا
هلالزائ هل-3-ه.ة/هلنص هلال ي هلالعنملضاهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهلالزائ 

هلسل طفهلامملاهل-همح هل مل  هلالذمل  ائاهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهلنزو ه.ة/هل
هلا  مل اآلهلالع قنفهلا ت  ةهل-ه.ة/هلنص هلقنالاهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهلالومل  ف

هلالزائ هل-2البلن ةهلهل-ه.ة/هلحماهلال ي هلاب هلالعزيزهلهلهلهلهلهلهل مل عفهللنننذاهلالا
هل ص هل-  ملبهلةمليزهلهمح هلسن هلهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهلق هلسنيفه.ة/هلهل

هلالزائ –اطملقفهلهل–ه.ة/هلو ن ةهلسع  هلهلهلهلهلهلهلهلهلهلهل مل عفهل  اهلخمتمل هل
هلهل- ذط نطفهل-ه.ة/هلاب هلهللاهلقن اللهلهلهلهل مل عفهلاأل  هلاب هلالوملة هلاإلسال نف

 الزائ هل-همهلالبنا اهل- مل عفهلالع تهلق هل هن  ة.هل ةيلهلسعنة هلهلهلهلهلهلهلهل

هل

 الرئيس الشرفي للملتقى

 

 املشرف العام على امللتقى

 

 رئيسة امللتقى

 

 أعضاء اللجنة التنظيمية
 
 

 رئيس اللجنة العلمية

 

عضاء اللجنة العلمية للملتقىأ  

 أعضاء اللجنة االعالمية
 للملتقى

 
 

 شروط املشاركة وكتابة البحوث

 
 للملتقى

 
 

www.arabpsynet.com/Congress/CongBN12UniverstyEdu-Ag.pdf
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