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 أوال: مقدمة وإشكالية الملتقى 

النشر العلمي يعد عملية معقدة وكثريا ما تضفي اجمللة األكادميية ادلنشورة هبا على ذلك البحث أمهية إضافة  إن
لقيمتو األكادميية والعلمية. وقد قدم االنًتانت للباحثني خدمات مهمة األن تتمثل يف أن يسرى عملية إعداد 

ساسيات النشر العلمي يف اجملاالت احملكمة البحث العلمي ونشره يف كافة مراحلو جاء اذلدف من ملتقى أ
)التطورات واالجتاىات احلديثة( ىو إلقاء الضوء على ادلراحل ادلختلفة ذلذه العملية منذ بداية البحث حىت صدوره 
يف وسيلة أكادميية ذات مكانة مقبولة من قبل األوساط ذات العالقة وضمان احلد األقصى من االنتشار من 

ركات البحثية العامة وادلتخصصة والفهارس ادلختلفة. كما إن ىناك حاجة لشرح أساسيات خالل ما يعرف مبح
البحث وكذلك شرح مراحل تقدمي البحث للنشر ومعرفة التطورات والتوجهات احلديثة يف آليات النشر األكادميي 

ن مث مت التعرف على وسيشمل ادللتقى كذلك مناقشة مواقع وآليات البحث العلمي اليت فرضت نفسها حديثا. وم
مواقع البيانات ادلطلوبة إلعداد معظم البحوث لغرض خدمة كل من األساتذة والباحثني واألكادمييني وطلبة 
الدكتوراه يف اجلامعات الوطنية، ورؤساء وأعضاء ىيئات التحرير واجملالس االستشارية واحملكمني يف اجملالت العلمية 

  ر واجلماعات.راكز األحباث وادلخابالصادرة عن م

 ثانيا: األهداف:
 لطبيعة ونوع البحث الذي سيتم اختياره من قبل الباحث. حتديد العوامل اذلامة -1
 .روابط ادلواقع البحثية للمؤلف وزلركات البحث العامة وزلركات البحث األكادميية ادلتخصصةمعرفة  -2

 أساسيات النشر العلمي في المجاالت المحكمة

واالتجاهات الحديثة()التطورات   



 .التعرف على خصائص وترتيب اجملاالت العلمية -3
 .النشر من حيث عدد اجملاالت وقيمة األعمال وعدد األحباث ادلنشورة ازدىار  عملية -4
 عالقة البحث العلمي بالتقدم ادلهين للباحث شروط الًتقية والتثبيت. -5

 المحاور:ثالثا: 
 االلتزام بأسس البحث العلمي وأدواتو أساسيات:  -1
واالستشارية من طرف الباحث أو تقدمي األحباث واألنشطة األكادميية : البحث من خالل االنًتانت -2

  .ادلؤسسات البحثية
احلاجة الختيار رللة منذ البداية حيث إن معظم اجملالت تضع سياساهتا وتعليماهتا من اختيار اجمللة:  -3

 .حيث الًتتيب وأسلوب البحث وكتابة ادلراجع واستخدام نظام التوثيق
الورقة واإللكًتونية نشر الدراسات، أوراق البحثية  النشر يف اجملاالتاجتاىات حديثة يف النشر األكادميي:  -4

 يف ادلؤدترات العلمية، النشر يف أعداد خاصة ختص موضوع معني، نشر كتب حبثية.
االىتمام العلمي يف قضايا النشر األكادميي بكافة جوانبو وبالتايل  قضايا معاصرة يف النشر األكادميي: -5

 حباث االكادميية.زيادة يف حجم ادلخرجات ادلتمثلة يف  األ

  شروط المشاركة: رابعاً: 
  ادللتقىأن تكون ادلداخلة يف أحد زلاور  -1
 أن تتصف ادلداخلة باألصالة العلمية يف ظل منهجية زلكمة وتوثيق متكامل للمراجع وادلصادر. -2
 يكون موضوع ادلداخلة قد سبق نشره أو قدم يف ملتقيات سابقة أو مأخوذة من أطروحة أو حبث علمي. أال -3
 (، ومبا يف ذلك ادلالحق.A4صفحة ) 15أال تزيد عدد الصفحات الداخلة عن  -4
 أن تشمل ادلداخلة على سللص باللغة العربية. -5
 إدراج ادلراجع وادلصادر ادلستعملة يف آخر البحث. -6
 .14حبجم  اذلوامشدلنت البحث، وتكون  16حبجم ( Traditional Arabic) يكون نوع اخلطيتعني أن   -7
 سم من كل جانب.2أن تكون حدود الصفحة   -8
لكل مداخلة، ويتم السماح مبشاركة متدخل واحد يف حالة ادلداخلة  03أال يتجاوز عدد ادلتداخلني   -9

 ادلشًتكة.
 لعرض مداخلتو. 15يف حالة قبول ادلداخلة، يعطي للمتدخل مدة زمنية قدرىا  -10
 اللجنة العلمية غري ملزمة بقبول كل ما يصلها من حبوث، وكما ال تلتزم اللجنة بإعادة البحوث الغري مقبولة. -11
 ن عاشور.اليت تصدر عن جامعة زيا الباحث للعلوم الرياضية واالجتماعيةتنشر البحوث ادلقبولة يف رللة  -12

 خامساً: توزيع مهمة 
 ............ :ترسل اإلستمارة إلكًتونيا شللؤة بالبيانات ادلرفقة إضافة إىل ملخص ادلداخلة وعناصرىا قبل تاريخ

   :.....................داخلة كاملة قبل تاريخيف حالة قبول ادللخص من اللجنة العلمية ترسل ادل



 :الملتقى الوطنيسادسا: مكان وزمان إنعقاد 
ساحيي جبامعة زيان عاشور باجللفة وذلك  الكربى بإذن اهلل تعاىل بقاعة احملاضراتادللتقى الوطين سوف ينعقد 

  .              2019 نوفمرب  13/14يومي 
 تواريخ مهمة: -

 .2019 أكتوبر 20أخر أجل ألستقبال ملخص ادلداخالت ىو  
 .2019  أكتوبر 28الرد على ادلداخالت ادلقبولة ىو 

 .2019 نوفمرب 03إرسال دعوات ادلشاركة ىو 
 .2019 نوفمرب   13/14 ادللتقى ىو  انعقادموعد 

 رسوم االشتراك في الملتقى: -
  رلانية بشرط احلضور.األساتذة والباحثون وطلبة الدكتوراه  -
 .ادللتقىعلى عاتق  والتنقالت طيلة أيام ادللتقى  الغذاء  -

ادلتميزة وادلشاركة يف ادللتقى يف اجمللة العلمية  ـــ رللة الباحث ـــ للعلوم الرياضية واالجتماعية، ورللة تنشر البحوث 
 ـــ 02األسرة، التنمية، الوقاية من االحنراف واالجرام جامعة اجلزائر ـــ سلرب

 :للملتقى الوطنيسابعاً: اللجان العلمية 
 (جامعة زيان عاشور باجللفة برابح زلمد الشيخ رئيسد. أ.): للملتقى الرئيس الشريف

 مدير معهد علوم وتقنيات النشطات البدنية والرياضية( د. روبيح كمالأ.): ادلشرف على ادللتقى
 منسق ادللتقى: رئيس القسم أ.د شريف عامر 

 د. مسعودي طاىر رئيس ادللتقى:
 د. بونشادة ياسنيرئيس اللجنة العلمية: 

 د. براىيمي طارقرئيس اللجنة التنظيمية: 
 ستفسارات:ثامنا: المراسالت واإل

 .07.70.20.84.50لإلستفسار يرجى اإلتصال بـــــ: 

  univ.djelfa18@gmail.com ادلشاركة شللؤة إلكًتونيا للربيد اإللكًتوين:يتم إرسال استمارة  -
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