وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة عمارثليجي األغواط
كلية العلوم االجتماعية

ه اايف م األك اااديمي وقعي ااس مدرس ا م و ا ثرف ااي ح اايل م

أ دام امللتقى

العلمي واملعرفي و فاعل م مع مت لبات الحيااة الجامعياة

 -/0التعرم ع

وحل ا.

األكاديمي.

كما يسع اإلرشاد األكاديمي إل

وير م ارات

الت ور التاريخي و العلمي لإلرشاد

 -/8قسليط الضوء ع

أساليب وطرق اإلرشاد

قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

التواصل لدى ال لبة و قوية صخ ياتإم وقعزيز

األكاديمي.

فرقة البحث الجامعي PRFU

الجوانب االيجابية لد إم  ،والرفع من مستوى

 -/3بيان أ مية ودور اإلرشاد األكاديمي في املنظومة

دعوة للمشاركة في امللتقى الوطني األول حول :

ح يل م العلمي .وذلك من خىل النشاطات الؤي

الجامعية.

اإلرشاد األكاديمي في الجامعة الجزائرية

يقدم ا متخ

ون م لون ومدربون في علم النفس

 -/4محاولة الوصول إل أفضل ال رق للتأسيس العلمي

 -التأسيس  ،التشخيص  ،اآلفاق -

واإلرشاد النف ي والتربوا من أجل إيجاد الحلول

لإلرشاد األكاديمي بالجامعة الجزائرية.

 82نوفمبر8102

املناسبة ل ا و حقيس أ داف م العلمية ،و متع م

محاور امللتقى

بالصحة النفسية.

 -/0مدخل مفا يمي حول اإلرشاد األكاديمي.

ومن أجل ذلك وجب وفر خدمات وخ ط وأسس
منهجية وعلمية يمهن ا خاذ ا لتحقيس ذلك  ،فظ ر في

-/3العىقة بين اإلرشاد األكاديمي ومناهج التعليم

الجامعات العاملية والعربية مراكز اإلرشاد األكاديمي ،

والتح يل العلمي واملعرفي.

لهن األمر يبدو مختلفا في الجامعات الجزائرية بالرغم

-/4واقع اإلرشاد األكاديمي في الجزائر.

من وفر الهفاءات املتخ
إشكالية امللتقى
يعتبر اإلرشاد األكاديمي أحد مجاالت اإلرشااد النف ا ي
والتربااوا الااها إاادم إلا مساااعدة ال ااى للتعاارم ع ا
ذواتإا اام واكتشا ااام اسا ااتعداداتإم وقا اادراتإم وا جا ا اااتإم
وميا ااوالتإم وسا اامات صخ ا ااياتإم  ،ق ا ااد التعا اارم ع ا ا
مشااهىتإم الشخ ااية واألكاديميااة والؤااي ا دا إل ا عاادم

 -/8مناهج وأساليب اإلرشاد األكاديمي.

ة في ها املجال وانتشار

 -/5جار

نموذجية لإلرشاد األكاديمي في بعض

بعض الظوا ر السلبية واملشهىت التربوية واالنفعالية

الجامعات العربية والعاملية.

لم يتم بعد إنشاء هه املراكز  ،وفي ظل ها الفراغ

ضوابط املشاركة

تحدد إشكالية امللتقى في التعرم عن واقع اإلرشاد

 -0أن هون الورقة البحثية في أحد محاور امللتقى

األكاديمي في الجامعات الجزائرية.

ومهتوبة وبإحدى اللغات الثىثة العربية والفرنسية
ّ
علمية أصيلة وملتزمة
واالنجليزية وأن يهون إضافة
ً
بمنهجية البحث العلمي وخ وا ه املتعارم عليإا عامليا ،

لم قسبس نشر ا في ملتقيات أو فعاليات سابقة  ،كما لم

 -6قبل الجداريات.

املنسس العام للملتقى  :د .أحمد رماضنية

قدم للنشرلدى ج ات أخرى.

مواعيد م مة :

ال يئة االستشارية للملتقى

خضع البحوث املقدمة للملتقى إل التحهيم العلمي

 -0آخرأجل إلرسال املداخىت كاملة :

أعضاء فرقة البحث :

ويلتزم الباحث املشارك بإجراء جميع التعديىت

31أكتوبر 8102

د.عياط ملين  ،د.جا هللا خلف هللا.

امل لوبة منه قبل انعقاد امللتقى.

 -8اإلشعارالنإائي بقبول املداخىت :

اللجنة العلمية للملتقى

 -8عدد صفحات املداخلة ال يتجاوز  85صفحة  ،وال

 05نوفمبر 8102

 -أسا هة قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

يقل عن  01صفحات  ،و هتب ال وامش في متن املداخلة

 -3اإلعىن عن برنامج امللتقى :

بجامعة عمار ثليجي األغواط.

ع النحو التالي ( :اسم ولقب امل لف  ،السنة  ،ص)..

 81نوفمبر8102

 -بعض اآلسا هة الخبراء من جامعة عمار ثليجي

مثال ذلك (محمد بوفا ح  ، 8112 ،ص  )81وكما هتب

 -4انعقاد امللتقى :

األغواط.

املراجع في آخر املداخلة مر بة ر يبا أبجديابغض النظر

 28نوفمبر8102

 -بعض اآلسا هة الخبراء من بعض جامعات الوطن.

عن طبيعتإا.

امتيازات املشاركة في امللتقى

اللجنة التنظيمية للملتقى

 -3نوع الخط، Simplified Arabic :الحجم 04

إمكانية صدور مداخىت امللتقى في كتا ورقي،

 -أسا هة قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا

في املتن بالنسبة للمداخلة باللغة العربية  ،أما املداخلة

وسيتم حديد حقوق نشره الحقا أو نشر ا في إحدى

بجامعة عمار ثليجي األغواط.

املهتوبة باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية فيهون بخط

املجىت العلمية التابعة للكلية أو الجامعة (مجلة

 -طلبة الدكتوراه اإلرشاد النف ي الدفعة األول

 ،Roman New Timesمقاسه  . 08ويهون

العلوم االجتماعية أو مجلة دراسات).

والدفعة الثانية.

التباعد بين األس ر  ، 0.05وال وامش  3ع اليمين و8

رسوم امللتقى

 -طلبة ماسترإرشاد و وجيه.

من الجوانب األخرى.

 -ال وجد رسوم ع املشاركة في امللتقى.

أمانة امللتقى

 -4ال فحة األول من املداخلة يسجل فيإا االسم

 -ال تهفل ال يئة املنظمة باإليواء والنقل واإلطعام.

 -أ .رياض لبرق

واللقب  ،الر بة  ،م سسة العمل ( رقم املحور  ،ورقم

لجان امللتقى:

 -فضيلة يزوم

ال ا ف والبريد اإللهتروني ) باإلضافة إل امللخ ين

رئيس امللتقى  :د.محمد بوفا ح

املراسىت :

باللغة العربية واللغة اإلنجليزية.

رئيس اللجنة العلمية للملتقى  :د.محمد صخرا

البريد اإللهتروني

 -5قبل املداخىت الفردية والثنائية فقط.

رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى  :د .ناصرجىلي

للملتقى counseling01.prfu@gmail.com:

