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 أظبحت اًس َاحة من  أرسع اًلعاػات الاكذعادًة منوا، وزاد ثوسؼيا بعورة معصدة يف اًؼلود اًس خة املاضَة، فييي      
يا ثأأزري هبري ػىل الاكذعادايت واجملمتؼات واًثلافات حعائَات . حتخي ماكان مزتاًسا يف  أوضعة اخلسمات، ًو حِر جضري ا 

ىل بَوغ ػسد اًس َاح يف اًؼامل  َون 1.237 بؼائسات ثلسر بػ 2017 مََار ساحئ س نة 1.323املنظمة اًؼاملَة ٌَس َاحة، ا   حًص
ن كعاع اًس َاحة س َواظي اٍمنو مبؼسل . دوالر  س نواي %3.3ىشا اًزمخ الزال مذواظال، حفسب ثلسٍصات اًبنم ادلويل، فا 

فييي ال ثؼخرب حافز ٌَخمنَة . لك ىشه املؤرشات، ثربز بال صم  أمهَة كعاع اًس َاحة يف الاكذعاد. 2030حىت س نة 
حفسب، بي ثؼخرب  أًضا وس َةل ًالثعال بني اًضؼوب من خمخَف اًثلافات، ويه بشكل ميىن  أن جسامه يف ثعور اجملمتؼات 

نٌل  أن ًيا اًؼسًس من ال اثر املبارشة وغري املبارشة ثؼىل خمخَف اًنضعة الاكذعادًة، سواء ػىل املس خوى اًلكي  أو . وحتسٍهثا
. اجلزيئ، فييي ثؼمي ػىل ثؼٍزز مؼسل اٍمنو الاكذعادي ًضٌلن رفاىَة اجملمتع

ال  أن       وثخوفص اجلزائص ػىل مؤىالت س َاحِة ىائةل، ظبَؼَة اكهت  أم زلافِة، ثؤىَيا ملنافسة نربى ادلول اًس َاحِة، ا 
غعاء  أمهَة ابًغة  ىل ا  ة، ما زاًت ثؼاين اًؼسًس من اًنلائط والادذالالت، دفؼهتا يف اًس نوات الأذرية، ا  اًس َاحة اجلزائًص

ػساد اخملعط اًخوجهييي ٌَهتَئة اًس َاحِة   فاق  ًرتكِة كعاع اًس َاحة، ، اذلي ًوفص اال ظار املصجؼي 2030من ذالل ا 
السرتاثَجَات ثوفري ملومات اجلشب اًس َايح من ذالل فذح اجملال  أمام اًلعاع اخلاص احملًل والأجنيب وحتسني ظورة 

ظالح منظومهتا ًخأأىَي  دذال اًؼسًس من اًخؼسًالت يف اًدرشًؼات املخؼَلة هبشا اًلعاع وا  اجلزائص اًس َاحِة ابخلارج، وا 
َة رائسة، بغَة الاس خفادة من ػائساثو بؼس غلود من اال ىٌلل ًخنوًع  املورد اًبرشي اًؼامي فِو ابالس خؼاهة بؼسة ذربات دًو

. معادر ادلذي اًوظين
 :مضلكة املَخلى

ىل اختاذ اًؼسًس من اًخسابري ملواهجة 2014ثبؼا ملا س بق، ويف ظي ثسىور  أسؼار احملصوكات منش هناًة      ، واجتاه اجلزائص ا 
: ىشه اًوضؼَة، حمتحور املضلكة اًصئُس َة ًيشا املَخلى يف ما ًًل

 -  
 :  أىساف املَخلى

ىل ثوفري منرب ػَمي ًدبادل مضنو خمخَف اًفاػَني يف ىشا اًلعاع من  أاكدميَني وهمنَني   وسؼى من ذالل ىشا املَخلى ا 
س خؼصضون اًخجارب بغَة حتلِق مجةل من الأىساف مهنا : الأفاكر ٌو

 غصض اال ظار املفاىميي ٌَس َاحة 
 ثوضَح خمخَف اجلواهب املخؼَلة بعناػة اًس َاحة 
 اًبحر يف   اثر اًس َاحة ػىل خمخَف جماالت الاكذعاد 
  َة رائسة يف اًس َاحة بغَة الاس خفادة مهنا  غصض جتارب دًو
  حتسًس  أمه امللومات اًس َاحِة يف اجلزائص
  ة يف اًس َاحة غصض وثلِمي اًخجصبة اجلزائًص
  حتسًس  أمه املؼوكات اًيت ًواهجيا ىشا اًلعاع يف اجلزائص
 

 : املس هتسفون من املَخلى
ة -  الأساثشة اًباحثون يف خمخَف اجلامؼات ومصانز اًبحر اجلزائًص
مسراء املؤسسات الاكذعادًة يف ىشا اًلعاع - 
املؤسسات اًؼمومِة امللكفة بدس َري اًلعاع اًس َايح - 
 ظَبة ادلراسات ما بؼس اًخسرج- 

 

 

 

 دًباجة املَخلى

 



 

  
 
 

 

 ظناػة اًس َاحة :احملور الأول

 املفاىمي الأساس َة ٌَس َاحة- 

 الاسدامثر اًس َايح- 

 ...دور اًواكالت اًوظنَة ًرتكِة اًس َاحِة،- 

  اًدسوًق اًس َايح:احملور اًثاين

ق الاًىرتوين اًس َايح-   اًدسًو

ق اًس َايح-   املؼامل اًخارخيَة ودورىا يف اًدسًو

 ...اال ػالم واالثعال اًس َايح،- 

  ادلور اًخمنوي ٌَس َاحة:احملور اًثاًر

 ال اثر الاكذعادًة اًلكَة ٌَس َاحة - 

 ال اثر الاكذعادًة اجلزئَة ٌَس َاحة- 

 ...ال اثر الاجامتغَة واًبَئِة ٌَس َاحة،- 

  جتارب دوًَة يف اًس َاحة :احملور اًصابع

َة يف اًس َاحة-   غصض ًخجارب دًو

 غصض ًخجارب غصبَة يف اًس َاحة- 

  حمنَة اًس َاحة وظنَا وحمََا:احملور اخلامس

 اال ماكهَات اًس َاحِة اًوظنَة واحملََة- 

 دور اجملمتع املسين يف حمنَة اًس َاحة- 

 ...مؼوكات اًس َاحة يف اجلزائص،- 

 
 
 

 
 
 

 حماور املَخلى

 



 
 
 

 

 
 جيب  أن حىون املساذةل امللسمة  أظَةل، وثلع مضن حماور املَخلى، وغري ملسمة ٌَمضارنة يف ثظاىصة  أدصى  أو ٌَنرش- 

ختعط اًعفحة الأوىل ًؼنوان ادلراسة، مع ذهص  أحصاهبا، رثبهتم اًؼَمَة، خمرب الاهامتء، مؤسسة اًؼمي، ومَرط - 

غة خماًفة مذضمن لكٌلت مفذاحِة  بَغة ادلراسة ًو

ػساد املساذةل-   :جيب اًخلِس ابًلواػس اًخاًَة يف ا 

س جحم املساذةل غن .   وركة مبا فهيا اًيوامش، املالحق واملالحق20  أن ال ًٍز

  مس1 مس يف لك الاجتاىات واًخباػس بني الأسعص واًفلصات 2.5 حوايش اًوركة .

 12 جحم Time New Romain ٌَمساذالت ابٌَغة اًؼصبَة ودط 16 جحم Sakkal Majalla ٌس خزسم دط .

ن مثرنة   (Gras)ٌَمساذالت ابٌَغة اًفصوس َة، وحىذب اًؼناٍو

  غنس بساًة لك فلصةTAB ًرتك فصاغ .

ؼصض يف هناًة املساذةل. َة ًو  ً لة     ٍىون اٍهتمُش بعًص

ة ٌَبحوث اًفصدًة-  ًو   أن ال ًخجاوز ػسد اًباحثني ازنني، وثؼعى الأًو

ني من والايت بؼَسة-  ة ٌَمخسذَني امللبًو ًو  ًمت اًخىفي مبخسذي واحس يف حاةل كبول حبر مضرتك، وثؼعى الأًو

حصسي مجَع املساذالت مىذوبة ومنظمة يف اًلاًب اخلاص هبشا اًغصض مع اس امترة املضارنة وفق اٍمنوذج املصفق ابمس - 

س الاًىرتوين اًخايل ىل اًرًب  LADBG2019@gmail.com : رئُس املَخلى ا 

 

 :ثوارخي ىامػػػػػػػة

 2019  أنخوبص 25:   دص موػس ًخلسمي املساذالت ىو- 

 2019 هومفرب 05ًمت اًصد ػىل املساذالت امللبوةل كبي اترخي - 

 :مالحظة ىامػػػػػػػة

س من املؼَومات ونشا حتمَي اس امترة املضارنة وكاًب املساذةل ٍصىج ثعفح موكع اخملرب ػىل اًصابط  : ملًز

ladbg.univ-guelma.dz 

 :حلوق اًدسجَي

 دج 5000: ابًنس بة ًلأساثشة- 

 دج 3000 :ابًنس بة ًعَبة ادلنخوراه- 
 

 0661543975، 0663232673: نٌل ميىنمك االثعال ابلأركام اًخاًَة 

 رشوط املضارنة يف املَخلى

 


