
 مالحظة: يعد غیر مقبول كل ملف غیر كامل، أو وارد خارج األجل المحددة.

لغرض تنظیم تظاھرة علمیة

يجب أن يتضمن ملف التظاھرة العلمیة ما يلي:  
 طلب يحمل تأشیرة مدير المؤسسة ُيرَسل، على األقل، ستة (06) أشھر قبل موعد ،

-  التظاھرة العلمیة
-  البطاقة التقنیة المرفقة ،

-  برنامج التظاھرة العلمیة ،

- السیرة الذاتیة للمشاركین األجانب، عند اإلقتضاء ،

الجمھوريــة الجزائريــة الديمقراطیــة الشعبیـــة

 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

 جامعة أحمد دراية أدرار

استمارة معلومات 

  - محضر اجتماع المجلس العلمي (للكلیة/المعھد/القسم بالنسبة للمدارس) يتضمن الموافقة 
على التظاھرة العلمیة،

 - رسالة وعد بالنشر ألعمال التظاھرة العلمیة في عدد خاص من مجلة علمیة مفھرسة في :  
              WEB OF SCIENCE أو SCOPUS أوASJP، ممضاة من طرف رئیس تحرير المجلة.
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إمضاء رئیس التظاھرة العلمیة

 

الجزء 9 : اإلمضاءات

رأي وتأشیرة 

رأي المجلس 
العلمي (الكلیة أو 
المعھد أو القسم 

بالنسبة للمدارس)

الجزء 8 : إلتزام

أنا الموقع أدناه ، السید / السیدة .....................، رئیس التظاھرة  العلمیة، أصرح  بأنني شخص مؤھل 
لتمثیل تنظیم الحدث العلمي وأّن جمیع المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة صحیحة. عالوة على ذلك، 
أعلن أنني ألتزم بتقديم الحصیلة العلمیة والمالیة للتظاھرة في أجل ال يتعدى شھرين (02) ابتداًءا من 

تاريخ إتمامھا.

كما أتعّھد أيضا بإبالغ المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، فورا، في حال إلغاء أو 
تأجیل التظاھرة.

حرر بـ ..............يوم ....../..../..20
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