وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مشااكفتفم الشخ ااية واألكاديميااة والتااي ت ا د إلااى عاادم

جامعة عمار ثليجي األغواط

تكاايففم األكاااديمي وتعيااد تمدرساافم وت ا ثر فااي تح اايلفم

كلية العلوم االجتماعية

العلماي والمعرفاي وتفااعلفم ماال متتلباا الحيااة الجامعيااة

قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيا
فرقة البحث الجامعي PRFU

وحلفا.
كما يسعى اإلرشاد األكاديمي إلى تتوير مفارا

دعوة للمشاركة في الملتقى الوطني األول حول :

التواصل لدى التلبة وتقوية شخ ياتفم وتعزيز الجوانب

اإلرشاد األكاديمي في الجامعة الجزائرية

االيجابية لديفم  ،والرفل من مستوى تح يلفم العلمي.
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وذلك من خفل النشاطا

التي يقدمفا متخ

ون

م لون ومدربون في علم النفس واإلرشاد النفسي
والتربو من أجل إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل
وال عوبا التي تعيد التلبة في تحقيد أ داففم العلمية ،
وتمتعفم بال حة النفسية.
وختط وأسس

منفجية وعلمية يمكن اتخاذ ا لتحقيد ذلك فظفر في
الجامعا العالمية والعربية مراكز اإلرشاد األكاديمي  ،لكن

والترباو الا

يفاادى إلاى مسااعدة التااف للتعارى علااى

ذواتفاااام واكتشاااااى اسااااتعداداتفم وقاااادراتفم واتجا اااااتفم
وميااااوالتفم وسااااما شخ ااااياتفم  ،ق ااااد التعاااارى علااااى

األكاديمي.
 -/2تسليط الضوء على أساليب وطرق اإلرشاد األكاديمي.
 -/3تبيان أ مية ودور اإلرشاد األكاديمي في المنظومة
الجامعية.
 -/4محاولة الوصول إلى أفضل الترق للتأسيس العلمي
لإلرشاد األكاديمي بالجامعة الجزائرية.
محاور الملتقى
 -/1مدخل مفا يمي حول اإلرشاد األكاديمي.
 -/2منا ج وأساليب اإلرشاد األكاديمي.
والتح يل العلمي والمعرفي.
-/4واقل اإلرشاد األكاديمي في الجزائر.
 -/5تجار

نموذجية لإلرشاد األكاديمي في بعض

األمر يبدو مختلفا في الجامعا

الجزائرية بالرغم من

الجامعا العربية والعالمية.

ة في

ا المجال وانتشار بعض

ضوابط المشاركة

توفر الكفاءا المتخ

يعتبر اإلرشاد األكاديمي أحد مجااال اإلرشااد النفساي

 -/1التعرى على التتور التاريخي و العلمي لإلرشاد

-/3العفقة بين اإلرشاد األكاديمي ومنا ج التعليم

ومن أجل ذلك وجب توفر خدما

إشكالية الملتقى

.أ داى الملتقى

الظوا ر السلبية والمشكف

التربوية واالنفعالية في

 -1أن تكون الورقة البحثية في أحد محاور الملتقى

ه المراكز  ،وفي ظل

الثفثة العربية والفرنسية

الوسط الجامعي لم يتم بعد إنشاء

ا الفراغ تتحدد إشكالية الملتقى في التعرى عن واقل
اإلرشاد األكاديمي في الجامعا الجزائرية.

ومكتوبة بإحدى اللغا
واالنجليزية

وأن

تكون

إضافة

علميّة

أصيلة

وملتزمــــــــــــة بمنفجية البحث العلمي وختواته

اإللكتروني المفني ) باإلضافة إلى الملخ ين باللغة

فعاليا سابقة  ،كما لم تقدم للنشر لدى جفا أخرى.

العربية واللغة اإلنجليزية.

 -ال تتكفل الفيئة المنظمة باإليواء والنقل واإلطعام.

تخضل البحوث المقدمة للملتقى إلى التحكيم العلمي ويلتزم

 -5تقبل المداخف الفردية والثنائية فقط.

الباحث المشارك بإجراء جميل التعديف المتلوبة منه قبل

 -6تقبل الجداريا .

لجان الملتقى
رئيس الملتقى  :د.محمد بوفاتح
رئيس اللجنة العلمية للملتقى  :د.محمد صخر

انعقاد الملتقى.

 -7المداخف التي ال تلتزم بالضوابط الشكلية والمنفجية

 -2عدد صفحا المداخلة ال يتجاوز  25صفحة  ،وال يقل

والعلمية ترفض تلقائيا.

عن  10صفحا  ،وتكتب الفوامش في متن المداخلة على

مواعيد مفمة

النحو التالي ( :اسم ولقب الم لف  ،السنة  ،ص )..مثال

 -1آخر أجل إلرسال المداخف كاملة

المتعارى عليفا عالميا ً لم يسبد نشر ا في ملتقيا

أو

ذلك (محمد بوفاتح  ، 2007 ،ص  ، )20وكما تكتب

31أكتوبر 2019

المراجل في آخر المداخلة مرتبة ترتيبا أبجديا بغض النظر

 -2اإلشعار النفائي بقبول المداخف

عن طبيعتفا.

 15نوفمبر 2019

 -3نوع الخط، Simplified Arabic :الحجم  14في

 -3اإلعفن عن برنامج الملتقى

المتن بالنسبة للمداخلة باللغة العربية  ،أما المداخلة
المكتوبة باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية فيكون بخط
 ،Roman New Timesمقاسه  . 12ويكون التباعد
بين األستر  ، 1.15والفوامش  3على اليمين و 2من
الجوانب األخرى.
 -4ال فحة األولى من المداخلة يسجل فيفا االسم واللقب
الرتبة  ،م سسة العمل ( رقم المحور  ،ورقم الفاتف
والبريد اإللكتروني  ،من األحسن أم يكون البريد

 20نوفمبر2019
 -4انعقاد الملتقى
 28نوفمبر2019
امتيازا المشاركة في الملتقى
إمكانية صدور مداخف الملتقى في كتا ورقي،
وسيتم تحديد حقوق نشره الحقا أو نشر ا في إحدى
المجف

العلمية التابعة للكلية أو الجامعة (مجلة العلوم

االجتماعية أو مجلة دراسا ).
.رسوم الملتقى
 -ال توجد رسوم على المشاركة في الملتقى.

رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى  :د .ناصر جفلي
المنسد العام للملتقى  :د .أحمد رماضنية
الفيئة االستشارية العلمية والتقنية للملتقى  :تتمثل في
أعضاء فرقة البحث  :د.عياط لمين  ،د.جابا هللا خلف هللا.
اللجنة العلمية للملتقى
 آسات ة قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيابجامعة عمار ثليجي األغواط.
 بعض اآلسات ة الخبراء من جامعة عمار ثليجي األغواط. بعض اآلسات ة الخبراء من بعض جامعا الوطن.اللجنة التنظيمية للملتقى
 آسات ة قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطوفونيابجامعة عمار ثليجي األغواط.
 طلبة الدكتوراه اإلرشاد النفسي الدفعة األولى والدفعةالثانية.
 طلبة ماستر إرشاد وتوجيه.أمانة الملتقى
 أ .رياض لبرق. فضيلة يزوم..المراسف
ترسل المداخلة كاملة إلى البريد اإللكتروني للملتقى
counseling01.prfu@gmail.com

