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في إطاس جىفيذ بشهامجه العلمي والثلافي السىىي ،فإن اإلاشهض الجامعي لذساساث
الهجشة وماستر "الهجشة  :اإلاجاٌ واإلاجخمع " ومخخبر "استراجيجيت عىاعت الثلافت
وؤلاجغاٌ والبحث السىسيىلىجي " ًىظمىن هذوة علميت دوليت حىٌ اصيالياث
السياساث العمىميت للهجشة والاهذماج والخىميت مً خالٌ ملاسباث علميت مخخغغت
ومخعذدة جىذسج ولها جحذ عىىان :
الهجرة الدولية :السياسات العمومية لالندماج والتنمية :
"الواقع والتحديات والافاق املستقبلية"
رلً ًىمي الاسبعاء والخميس 02/01أبشيل 2020بلاعت هذاء السالم بيليت
آلاداب والعلىم الاوساهيت-وحذة ،مً أحل معالجت إصياليت جذفلاث الهجشة وهزا
مساهمت الاساجزة الباحثين والخبراء وحمعياث اإلاجخمع اإلاذوي في جحليل وملاسهت وإثشاء
الىلاش حىٌ السياساث العمىميت للهجشة ،كغذ جلذًم إحاباث ووضع جىعياث
لخنزًل هزه السياساث على اإلاسخىي الجهىي.
للذ اسجبط جاسيخ اإلاجخمعاث البضشيت بتزاًذ جذفلاث الهجشة ،وهزا ًخطلب بالضشوسة
مً الذوٌ اإلاىفذة واإلاسخلبلت اعخماد سياساث عمىميت لحل إصيالياث الهجشة .ألن
جحذًاث جذبير الهجشة والعيط اإلاضترن ًخطلب ليس فلط جىفيذ هزه السياساث
إلدماج اإلاهاحشيً الضشعيين وألاشخاظ طالبي اللجىء ،و لىً أًضا بشامج العىدة
الطىعيت اإلاىحهت للمهاحشيً في وضعيت غير كاهىهيت.
بالشغم مً أن اإلاملىت اإلاغشبيت واهذ بلذا مغذسا للهجشة فلذ جحىلذ مىز سىت
 2013إلى دولت مسخلبلت لها ،ألامش الزي جطلب منها اعخماد مجمىعت مً الخذابير
العمليت اإلاخعللت بخحيين و إغىاء آلالياث اللاهىهيت إلدماج اإلاهاحشيً ،واإلستراجيجيت
الىطىيت للهجشة واللجىء التي كذمذ ملترحاث عمليت إلاعالجت كضاًا الهجشة والاهذماج،
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بهذف دعم وإدماج اإلاهاحشيً الضشعيين والالحئين وطالبي اللجىء ،مما حعلها فشعت
لخحىيل الهجشة الى دعامت للخىميت وسبح للشهان ؤلاكخغادي عىض وىنها عائلا .
للذ اسجىضث ؤلاستراجيجيت الىطىيت اإلاخعللت للمغاسبت اإلاليمين بالخاسج على
مجمىعت مً الشهاهاث ألاساسيت لخىفيز بشهامج الاهذماج وحعضيض اللذساث والىفاءاث في
أفم إسساء حيامت حيذة لخذبير جذفلاث الهجشة ،و اسدثماس هزا الخىىع الثلافي بضيل
أفضل لخحليم الخىميت الاكخغادًت والاحخماعيت اإلايضىدة .
في هزا السياق ،تهذف هزه الىذوة الذوليت العلميت إلى جحليل و ملاسهت و دساست
السياساث العمىميت للهجشة ،وظاهشة الخذفلاث الهجشيت واوعياساتها على الذوٌ
ألاوسبيت وؤلافشيليت بضيل عام ،واإلاغشب بضيل خاظ ،مع إبشاص حهىد اإلاملىت اإلاغشبيت
في هزا الضأن.
ًمىً مً هزا اإلاىطلم جلذًم ألاوساق البحثيت في مخخلف اإلالاسباث الىظشيت
والعمليت وفم اإلاحاوس الخاليت:
محاور الندوة العلمية الدولية
اإلاحىس ألاوٌ :الهجشة وجحذًاث ؤلاهذماج وحسهيل الىلىج إلى الحلىق ألاساسيت.
اإلاحىس الثاوي :أثاس الهجشة الذوليت :الخحىيالث اإلااليت وخلم ؤلاسدثماساث.
اإلاحىس الثالث :جزبير الهجشة الذوليت في البلذان اإلاسخلبلت.
اإلاحىس الشابع :اإلالاسباث الىظشيت "الخاسيخيت واللاهىهيت وؤلاكخغادًت والىفسيت
والسىسيىلىحيت والجغشافيت والذًييت واللغىيت " للهجشة الذوليت.
اإلاحىس الخامس :ألافاق اإلاسخلبليت للسياساث العمىميت في مجاٌ الهجشة.
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مواعيد هامت
 أخر أجم إلرضال انًهخصاثٌُ 51:اٌر0202 انرد ػهى انًهخصاث انًمبىنتٌُ 01 :اٌر0202 أخر أجم إلرضال انًذاخالث كايهت 51 :يارش0202 -حارٌخ اَؼماد انُذوة انؼهًٍت انذونٍت/20/25 :أبرٌم .0202

اللجنت التنظيميت
 االضخار ػبذ انحك انبكىري ،جايؼت يحًذ االول – وجذة. االضخارة جًٍهت انشرادي جايؼت يحًذ االول – وجذة االضخار انًىضاوي ضؼٍذ جايؼت يحًذ االول – وجذة االضخار بىجٍذة ادرٌص جايؼت يحًذ االول – وجذة االضخار يحطٍ كىداد جايؼت يحًذ االول – وجذة -االضخار انجفانً فىاز جايؼت يحًذ االول – وجذة

اللجنت العلميت المشرفت
 االضخار ػبذ انحك انبكىري ،جايؼت يحًذ االول – وجذة. االضخارة جًٍهت انشرادي جايؼت يحًذ االول – وجذة االضخار ػسي هرو ،جايؼت يحًذ االول – وجذة االضخار جًال انذٌٍ انطراج ،جايؼت يحًذ االول – وجذة االضخار ٌحٍى ػًارة ،جايؼت يحًذ االول – وجذة االضخار حطٍ حصٍٍ ،جايؼت يحًذ االول – وجذة االضخار وضاو شهٍر ،جايؼت يحًذ االول – وجذة االضخار جىٌ ياري هٍذٌج ،يخخبر انذراضاث انجٍىضٍاضٍت فرَطا -ضىٌص. االضخار زهٍر باحًى ،جايؼت انطهطاٌ يىالي ضهًٍاٌ بًُ يالل. االضخارة ػسٌسة خرازي ،جايؼت انطهطاٌ يىالي ضهًٍاٌ بًُ يالل. االضخار ػبذ انكرٌى لُبؼً ،جايؼت ضٍذي يحًذ بٍ ػبذ هللا -فاش. االضخار انسٌاًَ ػبذ انغًُ ،جايؼت ضٍذي يحًذ بٍ ػبذ هللا -فاش. االضخار انصُهاجً ادرٌص ،جايؼت ضٍذي يحًذ بٍ ػبذ هللا -فاش. االضخار لراط َىر انذٌٍ جايؼت يحًذ االول – وجذة. االضخار بطار ػبذ انمادر جايؼت يحًذ االول – وجذة. االضخار فرٌذ ايؼضشى انًركس انًهًُ نهخربٍت وانخكىٌٍ – وجذة. االضخار ػبذ انرحًاٌ انشحشً جايؼت انحطٍ االول بططاث. االضخار يحًذ حٍخىيً جايؼت ػبذ انًانك انطؼذي حطىاٌ. االضخار انربحً حىفٍك جايؼت يحًذ انخايص بانرباط. االضخار ابراهٍى حًذاوي جايؼت ابٍ طفٍم – انمٍُطرة. االضخارة بهٍجت جًال جايؼت انحطٍ انثاًَ بانذار انبٍضاء.5

شروط المشاركت وضوابط الكتابت:
 أٌ حكىٌ انًذاخهت فً احذ يحاور انُذوة. حمبم انًذاخالث انثُائٍت ػهى اٌ ٌكىٌ باحث واحذ يطؤول ػهى انماء انًذاخهت. انًهخص ٌجب اٌ ٌكىٌ ػبارة ػٍ يشروع ورلت بحثٍت. حرفك انًهخصاث باضخًارة انًشاركت انخً حًثم ضٍرة راحٍت يخخصرة حشًم االضى وانهمبوانخخصص ويؤضطت انؼًم ورلى انهاحف وانبرٌذ اإلنكخروًَ.
 انًهخصاث انًحكًت انًمبىنت حمبم يذاخالحها يباشرة ػهى اٌ حخضغ انًذاخالث نهخحكٍىنغرض انُشر.
 اٌ ال ٌخجاوز ػذد صفحاث انًذاخهت  01صفحت وال ٌمم ػٍ 52صفحاث.َ -ىع انخظ  Simplified Arabicانحجى  51فً انًخٍ و 50فً كخابت انهىايش ،وانخباػذ بٍٍ

-

األضطر . 5151ايا انًذاخهت انًكخىبت بانهغت انفرَطٍت واإلَجهٍسٌت فٍكىٌ بخظ Times New
 Romanيماضه .50
ٌكخب انخهًٍش وانخىثٍك انؼهًً فً داخم انُص باضخخذاو َظاو ال( )APAيغ إنحاق لائًت انًصادر
وانًراجغ فً َهاٌت انبحث يرحبت حرحٍبا أبجذٌا.
نغاث انُذوة انؼهًٍت انذونٍت  :انؼربٍت  ،انفرَطٍت ،اإلَجهٍسٌت.
حشًم انًشاركت فً انُذوة انؼهًٍت انذونٍت  :اإللايت فً انفُذق  ،اإلطؼاو  ،شهادة انًشاركت يؼخًذة يٍ
طرف انًركس انجايؼً نذراضت انهجرة ويخخبر اضخراحٍجٍاث صُاػت انثمافت واالحصال وانبحث
انطىضٍىنىجً بجايؼت يحًذ االول بىجذة.

البريد االلكتروني للندوة الدوليت:
حرضم انًهخصاث وانًذاخالث ػهى انبرٌذ اإلنكخروًَ نهُذوة انذونٍت :

Bakouri1974@hotmail.com
T : 0667-82-71-82
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استمارة المشاركت
في الندوة العلميت الدوليت
يومي /10/10ابريل 0101
اإلضــــى وانهمـب.......................................................................................................:
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