الشروط التي ينبغي توافرها في األوراق العلمية المقدمة للمشاركة
في
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

المؤتمر:
أن يرتبط البحث بأحد محاور المؤتمر.
أن يكون البحث/الورقة العلمية أصيالً في مجاله.
أن ال يكون البحث/الورقة العلمية قد سبق تقديمه/ـا في مؤتمرات
أو نشر/ت في مجالت.
تقدم ملخصات البحوث األولية باللغة العربية أو اإلنجليزية،
وبشكل موجز.
أالّ يزيد عدد صفحات البحث عن ( )51صفحة.
أن تشتمل صفحة الغالف على (اسم الباحث ،ومكان عمله،
ورتبته األكاديمية/وظيفته ،وبريده اإللكتروني ،ورقم هاتفه ،ورقم
الفاكس).
تقدم نسخة إلكترونية من البحث مطبوعة على برنامج ()Word
بخط حجم ( ،)14من نوع ( ،)Simplified Arabicوتباعد
األسطر (سطر واحد) .حيث تخضع جميع األبحاث المقدمة
للمؤتمر للتحكيم العلمي.

مواعيد مهمة:
يُرسل ملخص البحث مع استبانة المشاركة بوساطة البريد

اإللكتروني في موعد أقصاه يوم الخميس 2112-5-24م.
ترسل نتيجة تحكيم الملخصات في موعد أقصاه يوم الخميس -6

2112-7م.
تُقدم األبحاث كاملة في موعد أقصاه يوم الخميس -7-26

2112م.
تُرسل نتيجة تحكيم البحوث إلى الباحثين في موعد أقصاه يوم

األحد 2112-2-26م
يُرسل الباحث بحثه الذي قبل في المؤتمر ،وذلك بعد إجراء

التعديالت المطلوبة من قبل اللجنة العلمية ،في موعد أقصاه يوم
الخميس 2112-9-21م
يعقد المؤتمر يومي األربعاء والخميس الموافقين  14و  11/15نوفمبرر/
2112م في رحاب جامعة تلمسان-الجزائر.

قنوات التواصل ،اتصل بنا عبر القنوات اآلتية:
▪ أ.د .بن غبريط محمد توفيق ،رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر /جامعة تلمسان .الجوال9931077131200:
 ،البريد اإللكتروني للمؤتمر benghabrittewfik@yahoo.fr :



أ.د .أحمد عيسى الطويسي  ،منسق عام المؤتمر ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر /نائب أمين عام رابطة
مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية .البريد االلكترونيAhmadt@nchrd.gov.jo :

الجوال99003700100003 :


أ.د سعيدي محمد ،رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر :البريد االلكترونيmsaidi45@yahoo.fr :

الجوال ، 99310777920000 :لمزيد من المعلومات يرجى االطالع على صفحة المؤتمر على موقع جامعة تلمسان

استمارة التسجيل/الرغبة يف املشاركة


اسم المشارك من ثالثة مقاطع......................................................................... :

 المركز/المؤسسة البحثية التي يعمل بها الباحث....................................................... :
 عنوان المحور الذي يرغب المشاركة فيه............................................................. :
 عنوان البحث/العرض الذي سيشارك فيه الباحث.................................................... :
 نوع المشاركة ) ( :تقديم بحث ( ) تقديم عرض

( ) حضور ومناقشة فقط.

راجين التنويه إلى اآلتي فيما يتعلق بنفقات املشاركة في املؤتمر:
املؤؤمرؤ ؤقاؤؤىاؤةؤسؤ،ؤؤتتؤلؤؤلاؤؤطةؤؤباؤ اؤؤاد اؤؤلر ؤسؤثؤ ؤؤماؤؤاعؤقا ؤ ؤؤباؤؤل ؤ ؤ اؤؤارؤثؤؤت اؤ ؤ ؤؤتعؤ اؤؤاعؤ ؤثؤ اؤؤاعؤ ؤ ؤ ؤ اؤؤاعؤ ؤؤق ؤ ؤؤبا
ل ؤتعؤسؤ ؤتل اؤ ؤ اؤمؤت ؤ ؤؤباؤرؤ ؤ ؤ ؤؤت اؤرؤ ؤتعؤ ؤقاؤابؤت ؤباؤؤاملرؤت هؤ،ؤ اؤاعؤ ةؤ اؤرؤ،ؤ ؤماؤ ؤثؤا ؤ ؤ اؤ رؤت ؤت ؤ ؤ اؤلهؤ عؤ ا
لم تتااع تد الاعسن،ما الإلىاامل ت ااألبقباإلىا ةنبار ت ا تلؤزؤئا،ؤق اؤيؤ اؤحؤ،ؤ اؤةؤسؤثؤ ؤماؤاملرؤت ا
ر تع قار هقةاالرأش،رةااع فقا الإلىا لعسه.

