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  2016نوفمبر  21 و 20 يوميالسادس  الملتقى الدولي
  

  

 إسھامات برامج التعلیم العالي في تطویر البحث العلمي
  لتحقیق التنمیة المستدامة

  

 للملتقى مدخل عام
في السنوات األخيرة واضحا للعيان االهتمام المتزايد  بات   

مة المنظ واإلجراءات والقوانينبالتعليم العالي والبحث العلمي 
له من خالل اإلصالحات المختلفة والتي أقدمت عليها العديد 

الجزائر، فمستقبل هذا القطاع مرهون بجودة  ومنهامن الدول 
التعليم العالي وتطبيق برامجه، فلم يعد التعليم العالي اليوم 
مجرد ارتقاء بالفرد في مجتمعه، بل أصبح وسيلة للتطور 

ن أجل تحقيق التنمية والتقدم والنمو في جميع المجاالت م
المستدامة التي تطمح لها أي دولة، ولن يتحقق هذا إال 
باالهتمام بتطوير البحث العلمي، هذا األخير الذي أصبح 

  .في ظل العولمة العالي هاجسا للحكومات ومؤسسات التعليم
  

إن الهدف من خالل تطوير هذه البرامج هو الوصول إلى بحث      
التنمية على جميع المستويات وفي  إحداثفي علمي هادف يساهم فعال 

يتطابق ومعايير الجودة  أنمختلف المجاالت، فاالرتقاء بهذه البرامج ينبغي 
ما أردنا أن نصل إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة  إذاالمطبقة عالميا 

المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية للفرد وتضمن له التفوق على غيره، 
ركناً أساسياً من أركان المعرفة اإلنسانية في لبحث العلمي اليوم ا أصبحف

ميادينها كافة، كما يعد أيضا السمة البارزة للعصر الحديث، فاألمم أدركت 
  .أن عظمتها وتفوقها يرجعان إلى قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية

من مجال علما أن البحوث تحتاج إلى وسائل كثيرة ودقيقة تغطي أكثر 
 البحث العلميعلمي وتتطلب األموال الطائلة، إال أن الدول المدركة لقيمة 

ترفض أي تقصير نحوه، ألنها تعتبر البحوث العلمية دعائم أساسية للنمو 
ينفق على التعليم والبحث  والتطوير والتنمية المستدامة، وأي دينار سوف

  .العلمي الرصين سوف يعود ال محال بالفائدة مستقبال

: فكرة تنظيم هذا الملتقى الدولي في طبعته السادسة تحت عنوان جاءت
إسهامات برامج التعليم العالي في تطوير البحث العلمي لتحقيق " 

رياضية ، بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والالتنمية المستدامة
بر البحث؛ العلوم الحديثة لألنشطة البدنية والرياضية، اوبالتنسيق مع مخ

تسيير وتنمية الموارد  ،السياسات التنموية والدراسات اإلستشرافية
بجامعة البويرة ليتيح الفرصة لتبادل األفكار الطبيعية وضمان الجودة، 

لول لمشكالت الجديدة والخبرات بين المشاركين لتحقيق أهدافه وإيجاد ح
  .في ظل تحقيق التنمية المستدامة التعليم العالي والبحث العلمي

ما هي اآلليات : ومن هذا الصدد تمخضت اإلشكالية التالية
والوسائل الكفيلة في تطوير برامج التعليم العالي لجعلها تساهم 

  فعال في إنتاج بحث علمي يحقق التنمية المستدامة المنشودة؟
  أهداف المؤتمر

ن الهدف الرئيسي للملتقى الدولي السادس يكمن في منح فرص إ
للمشاركين الباحثين والمتخصصين في شتى المجاالت ومن مختلف 
بلدان العالم لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم الرائدة في هذا القطاع، 

التي مرت بها برامج اإلصالحات  بمختلفخاصة تلك التي لها صلة 
، لبحث العلمي في ظل تحقيق التنمية المستدامةوا قطاع التعليم العالي

اآلليات واإلجراءات المساعدة على تطوير والتعرف على مختلف 
  .ةالعولموتحديات  ظل جودة التعليم العاليالبحث العلمي في 

  الفئة المستهدفة
  .والمعاهد الكليات، الجامعات، في والخبراء التدريسة هيئ أعضاء - 
التعليم العالي، البحث (مجال مستشارين أخصائيين في  - 

  .)التربية، التنمية المستدامة، الرياضي العلمي،
 مخابرل تابعين تطوير البحث العلمي في مجال أخصائيين - 

  .المتخصصة ووحدات البحث
 .الماجستيروالدكتوراه  طلبة من العلمي والبحث العالي التعليم خريجو - 
  .فية والرياضية، الثقاعلميةالنوادي الو جمعياتأصحاب ال -
الداعمة  العامة والخاصةالناشطة المؤسسات أصحاب  -

 .لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي
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  ىـقـالملت ورشـات
 

  العلمي البحث وتطوير العالي التعليم برامج حول مفاهيم :ىاألول الورشة
التعليم العالي وتطوير البحث العلمي،  برامجماهية  -

  .عوقاتهامواصفاتها، آلياتها، وم
  .الواقع واألفاق بين العلمي البحث وتطوير العالي التعليم برامج -
  .التعليم العالي وتطوير البحث العلمي برامج إعدادأساليب وطرق  - 
  .وتطوير البحث العلمي العالي برامج التعليمإدارة  -
  .وتطوير البحث العلميالعالي التعليم  برامجأدوات تقويم  -
  .لتعليم العالي وتطوير البحث العلميا برامج اعتماد -

تطوير و العالي التعليمقطاع  برامجربط  :ةالثاني الورشة
  التنمية المستدامةفي ظل  العلمي البحث

تحديات ل ظفي  البحث العلميتطوير و العالي التعليم برامج - 
  .تحقيق التنمية المستدامةل العولمة

 سياسات ضمن العلميالبحث  وتطوير العالي التعليم برامججودة  - 
  .المستدامة التنمية تحقيق

 من خاللوتطوير البحث العلمي  العالي التعليمبرامج  إصالح - 
  .سياسة المطابقة لمشاريع البحث

تطوير في  العالي برامج التعليمإسهامات  :الثالث الورشة -
  البحث العلمي المتخصص

جال في م ةوالبحث العلمي المتخصص العالي برامج التعليم -
   .الرياضة والثقافة

مجال في  ةوالبحث العلمي المتخصص العالي برامج التعليم -
  .التربية وعلم الحركة

في مجال  ةوالبحث العلمي المتخصص العالي برامج التعليم -
  .الرياضي التدريب

في مجال  ةوالبحث العلمي المتخصص العالي برامج التعليم -
  .الرياضي يرياإلدارة والتس

في مجال  ةوالبحث العلمي المتخصص العالي التعليم برامج - 
  .واالتصالتكنولوجيات اإلعالم 

النفس، (في مجال علم  ةوالبحث العلمي المتخصص العالي برامج التعليم - 
  .)االجتماعي ، علم النفساالجتماععلم 
في مجال  ةوالبحث العلمي المتخصص العالي برامج التعليم -

  .العلوم الطبيعة والحياة
في مجال  ةوالبحث العلمي المتخصص العالي برامج التعليم - 

  .العلوم الدقيقة والعلوم التطبيقية
في مجال  ةوالبحث العلمي المتخصص العالي برامج التعليم -

  .طبيةالبيوالعلوم 
التنمية  في مجال ةوالبحث العلمي المتخصص العالي برامج التعليم - 

  .المستدامة
 في مجال ةوالبحث العلمي المتخصص العالي برامج التعليم -

  .البشريةالتنمية 
 في مجال ةوالبحث العلمي المتخصص العالي برامج التعليم -

  .اآلداب واللغات
 في مجال ةوالبحث العلمي المتخصص العالي برامج التعليم -

  .الطاقات المتجددة
في مجال  ةوالبحث العلمي المتخصص العالي برامج التعليم - 

  .مرانية والسياحة والصناعة التقليديةالتهيئة الع
البيئة في مجال  ةوالبحث العلمي المتخصص العالي برامج التعليم - 

 .والري
 للملتقى ةيالسام ةيالرعا

 .العلمي والبحث العالي التعليم وزيرمعالي  -
 .الرياضةو الشباب ارةوز -
 .الوطنية التربية ارةوز -
 .الثقافة ارةوز -
  .ريوال البيئة ارةوز -
  .التقليدية ةوالصناع سياحةتهيئة العمرانية والال ارةوز -

  هيئة الملتقى
         .الجامعة مدير بداري كمال لبروفيسورا * :للملتقى الشرفي الرئيس - 

 .مزاري مدير المعهدفاتح الدكتور *                                            
  .اويزعبد السالم  الدكتور :الملتقى رئيس -
  .مسعود شريفي الدكتور :اللجنة العلمية رئيس -
  .محمد بوغربي الدكتور :اللجنة التنظيمية رئيس -
 .سليمان الوسين الدكتور :اللجنة اإلعالم واإلتصال رئيس -
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 الملتقى في المشاركة شروط
 سبق قد يكون أال ويشترط الملتقى، ورشات بأحد متصالً البحث يكون أن - 

 .آخر مؤتمر إلى به دمالتق تم أو نشره
 كتابة في عليها المتعارف العلمية للقواعد مستوفياً البحث يكون أن - 

 .كلمة 300 يتجاوز ال المداخلة ملخص إرسالو العلمية األبحاث
 للخبرة للملتقى المقدمة البحوث ملخصات جميع تخضع - 

 .للملخصات المبدئي القبول عن الباحثين إعالم ويتم العلمية،
 15 تتجاوز ال أن على قبولها بعد كاملة المداخلة إرسال -

 على البحث يكتب أن على ،(1) ومسافة ، 14وبحجم ،صفحة
 .(simplified Arabic) نوع من بخط الكمبيوتر،

 .الصفحة حواف كل عند سم 2 ـب هامش يترك أن -
 .البحث نص ضمن واألشكال الجداول وضع يتم أن -
 المطبعية األخطاء وجود عدم من ققالتح الباحث عاتق على يقع أن - 

 .للبحث الكامل النص في واللغوية واإلمالئية
 العلمية اللجنة عليها وافقت التي العلمية البحوث نشر يتم -

 .معهدلل معارف مجلة في للملتقى
ورقة عمل عبر البريد  ورقة قبول تقديم وعرض يتم إرسال - 

  .للملتقىالعلمية  اللجنةوذلك حسب رزنامة اجتماعات  اإللكتروني
  

  الملتقى لغة
 يمكن أنه غير الدولي، العلمي الملتقى في الرسمية اللغة هي العربية اللغة

  ).اإلنجليزية الفرنسية، (باللغتين مداخالتهم إلقاء أو التدخل المشاركين لألساتذة
  

 اع االشتراك والتسجيل في الملتقىأنو
ت الرئيسية وحضور خالل حضور الجلسا من المشاركة في الملتقى - 

  .اليوم ذلك في والمبرمجة المطروحة الموضوعات حسب التدريبية الورش
في شكل ورقة عمل عرض خالل  من الملتقىالمشاركة في  - 

  .والمبرمجة في ذلك اليوم الموضوعات المطروحة حسب جداريه
ممولين  إطارات، ،ضيوف شرفك المشاركة في الملتقى - 

  .تقى الدوليفي فعاليات الملمساهمين و

 المشاركة تكاليف

  .المشاركين عاتق على تكون السفر تذاكر نفقات -
  .الملتقى أيام خالل ةالمنظماللجنة  بحسا على تكون اإلقامة - 
 ةالمنظماللجنة ، فإن مشتركفي حالة ما إذا كان هناك عمل  - 

 .الملتقى أيام خاللتتكفل بشخص واحد فقط 
 على هامش الملتقى أنشطة

 .ومحاضرات علمية تندوا -
 .للكتاب معرض -
 . متنوع سياحي برنامج -
 .الملتقى في الفاعلين كل فيها يشارك إعالمية ندوة -
  .المشاركين بين ، علمية وترفيهيةرياضية أنشطة -

 المراسالت
 برئيس الخاص اإللكتروني البريد إلى المراسالت كافة توجه

  :التالي العنوان طريق عن أو الملتقى
 وتقنيات علوم معهدلسيد رئيس الملتقى الدولي السادس، إلى ا

 دريسي شارع البويرة، جامعة والرياضية، البدنية النشاطات
 .الجزائر البويرة، والية القضاء، مجلس مقابل   ،يحي

Tél  & Fax : 0021326 93 60 17 
Tél Mobil: 00213557602439  
 مهمة مواعيد

  .ملخص المداخلة الستالمآخر أجل   2016أكتوبر 01 - 
  .نص المداخلة كامال الستالمآخر أجل  2016أكتوبر  15 - 
سيتم إبالغ المشارك بالموافقة المبدئية للجنة  2016أكتوبر  20 - 

  .العلمية للملتقى أو عدمه
سيتم إبالغ المشارك بالموافقة النهائية للجنة  2016أكتوبر  25 - 

  .مع إرسال الدعوىالعلمية للملتقى 
 اإلنترنت شبكة برع تواصللل

  dzbouira-univ2016@istaps6.colloque. :للملتقى اإللكتروني البريد -
  @bouira.dz-univdr.zaouistaps :الملتقى لرئيس اإللكتروني البريد -

   bouira.dz-www.univ :لملتقىل ترونياإللك الموقع - 
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 2016نوفمبر  21و  20السادس يومي  الملتقى الدولي
  برامج التعليم العالي في تطوير البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة تإسهاما

      

  املشـــاركـــة ستمارةا
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