
 5 من 1 صفحة
 

 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
 

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة
 

 ة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيــالعام المديرية

 

 

 جــامـعـــة أحـمـــد درايــــة أدرار 
 
 

 

 

 

 

  اتـــاستمارة معلوم
 رة علميةــلغرض تنظيم تظاه

 

 :رة العلمية ما يليــــيجب أن يتضمن ملف التظاه
 

هرة التظةاانعقةاد ( أشةهر قبةل موعةد 06األقةل سةتة   علة  يُرَسةل ،طلب يحمل تأشيرة مدير المؤسسةة -

 ،العلمية

 ،البطاقة التقنية المرفقة -

 ،برنامج التظاهرة العلمية -

 ،االقتضاءالسيرة الذاتية للمشاركين األجانب، عند  -

لةة   للكلية/المعهد/القسةةم بالنسةةبة للمةةدارم( يتضةةمن الموافقةةة عمحضةةر اجتمةةام المجلةةم العلمةةي  -

 التظاهرة العلمية،

 WEB OF رسالة وعد بالنشر ألعمال التظاهرة العلمية في عدد خاص من مجلة علمية مفهرسة فةي: -

SCIENCE أو SCOPUS أو ASJP ،.ممضاة من طرف رئيم تحرير المجلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دةدـــالمح لـارج األجـوارد خ  ل، أوــير كامــبول كل ملف غـير مقــغد   ـع: يُ ةــمالحظ

 

 بطاقة تقنية تتعلق بطلب تنظيم تظاهرة علمية
 )هاــــؤمل ينــــــيتع(

 : معلومات خاصة بالتظاهرة  العلمية1الجزء 
 

الهيئة 
 .................................................................................................  :ةــــــــــــالمؤسس

 ................................................................................................. :ةـــــــــــــــالكلي
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 ................................................................................................. :دـــــــهـــــــــالمع المنظمة

 .....................................................................................  :ة للمدارمــم بالنسبــــالقس

 ................................................................................................. :ثــبر البحــــمخ
 

  ندوة  ــــــملتق مؤتمر

  مدرسة صيفية يوم دراسي منتدى

 ....................................................... وض ح ير ذلكــغ ورشة عمل مدرسة دكتوراه
 

 ............................................................................................................................................................... عنوان التظاهرة العلمية

 وطنيـــة                                                                           دوليـــة         نوم التظاهرة العلمية
 

 ......................................................................................................................................................................................تاريخ التظاهرة العلمية: 

 ..............................................................................................................................................................................مكان إجراء التظاهرة العلمية:   
 

 الشركاء في التظاهرة العلمية
                                                                       ...............................................................................................................................................................الشركاء من داخل الوطن:    -01

                                                                         ..............................................................................................................................................................الشركاء من خارج الوطن:    -02
 

نشر أعمال التظاهرة العلمية في 

عدد خاص من مجلة علمية 

 مفهرسة

 ................................................................................................: اسم المجلة -01

02- EISSN :...........................................     ISSN: ..................................................... 

                 WEB OF SCIENCE                           SCOPUS                   :فهرسة مجلة -03 
ASJP                       

 

 ........................................................................................................................................................................عدد المشاركين: 

 ...............................................................................................................................................................عدد طلبة الدكتوراه: 

هل أسنِدت عملية تنظيم التظاهرة 

 لوكالة موضوعاتية للبحث ؟ 

 ال

 .........................................................................................................................من هي؟                                نعم    
 

 : العلمية التظاهرة عن ملخص

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

................................................................   
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  محاور التظاهرة العلمية :
 

 ................................................................................................................................... :1المحور

  .................................................................................................................................. :2المحور

 ....................................................................................................................................3المحور

  ................................................................................................................................... :4المحور
 

 :العلمية التظاهرة رئيم: 2 زءـالج
 

  ..………….………….………….…………………… بـم واللقــــاالس

 ..………….………….………….…………………… ةــــــــــــــــرتبـال

 ..………….………….………….…………………… ة ـــــــــــــــالوظيف

  ..………….………….………….…………………… البريد االلكتروني

  ..………….………….………….…………………… فــــــــــــــــالهات
 

 اللجنة التنظيمية : :3 زءـالج
 

 الهاتف البريد االلكتروني المؤسسة الصفة االسم واللقب
 .………… .………… .………… رئيس .…………

 .………… .………… .………… عضو .…………

 .………… .………… .………… عضو .…………

 .………… .………… .………… عضو .…………

 .………… .………… .………… عضو .…………

 .………… .………… .………… عضو .…………

 .………… .………… .………… عضو .…………

 .………… .………… .………… عضو .…………

 .………… .………… .………… عضو .…………

 .………… .………… .………… عضو .…………
 

 اللجنة العلمية : :4 زءـالج
 

 البريد االلكتروني المؤسسة التخصص الصفة االسم واللقب
 .…………  .………… .………… رئيس  .…………

 .…………  .………… .………… عضو  .…………

 .…………  .………… .………… عضو  .…………

 .…………  .………… .………… عضو  .…………

 .…………  .………… .………… عضو  .…………

 .…………  .………… .………… عضو  .…………

 .…………  .………… .………… عضو  .…………

 .…………  .………… .………… عضو  .…………

 .…………  .………… .………… عضو  .…………

 .…………  .………… .………… عضو  .…………

 .…………  .………… .………… عضو  .…………

 .…………  .………… .………… عضو  .…………
 

لين في التظاهرة العلمية : :5 زءـالج  مساهمة الممو 
 

 دج   المبلغ  الهيئة
إيواء، إطعام، استراحة القهوة، الطبيعة  

 (السحب...
 المالحظات
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……………………………………………….…… ………………… ……………………………………………….……   
……………………………………………….…… ………………… ……………………………………………….…… 

 
……………………………………………….…… ………………… ……………………………………………….……   
……………………………………………….…… ………………… ……………………………………………….……   
……………………………………………….…… ………………… ……………………………………………….…… 

 
……………………………………………….…… ………………… ……………………………………………….…… 

  

 مساهمة الهيئة المنظمة في التظاهرة العلمية : :6 زءـالج
 

 المالحظات المبلغ بـ دج تفاصيل المساهمة طبيعة المساهمة

 …………… …………… …………… اإليواء 

 …………… …………… …………… اإلطعام

 …………… …………… …………… التذاكر 

 …………… …………… ...…………… النقل 

 …………… …………… ...…………… المجموع 
 

 حقوق التسجيل في التظاهرة العلمية : :7 زءـالج
 

 المبلغ بـ دج  ةــــــــــــــالصف

    أساتذة باحثون 

   باحثون من جامعات أجنبية 

    طلبة دكتوراه 

    مهنيون

    فئات أخرى

    المجموم

 

 التزام :8 زءـالج

 

نظاي  لتمثيال  ؤرال .....................، رئيس التظااررة  العمميا ، أحارب  نا ننص ما    : أنا الموقع أدناه، السيد/ السيدة

 دي  الحصايم الحدث العممص وأّن جميع المعمو ات الواردة فص رذه الوثيق  ححيح . عالوة عمى ذلا،، أعماأ أنناص ألتاتم نتقا

 ( انتداًء  أ  اريخ إ ما ها.02العممي  والمالي  لمتظاررة فص أجل ال يتعدى مهريأ )
 

 ة. جيل التظارر، فص حال إلغاء أو  والتطوير التكنولوجص، فوراً كما أ عّهد أيضا نإنالغ المديري  العا   لمبحث العممص 

 

 20حرر نـ ..............يوم ....../..../..
 

 إمضاء رئيم التظاهرة العلمية

  

 

 

 
 

 

 

 

 اءاتــاإلمض:9 زءـالج
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 ؤولــــــمس يرةــــــــــــوتأش رأي

  ةـــسـؤســالم
 

  ةالكليـــعميــــد   يرةــــــــــــوتأش رأي

رأي المجلم العلمي  الكلية أو المعهد أو 

 القسم بالنسبة للمدارم(
  

 

 


