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الشــباب والهويــة واإلعتــراف موضوعــات هامــة وجديــرة بالدراســة والبحــث فهــي محــور إهتمــام عديــد
مــن المياديــن البحثيــة ،خاصــة العلــوم اإلنســانية واإلجتماعيــة وتتأكــد أهميتهــا إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار
مــا تعرفــه عديــد المجتمعــات فــي الزمــن الراهــن مــن تحــوالت وتغيــرات مســتمرة ومتســارعة إلــى
حــد إضمحــال أنظمــة وكيانــات وبــروز أخــرى .وقــد كان الشــباب مــن الفاعليــن األساســيين فــي هــذه
التغيــرات فبــرزت مطالــب الكرامــة والتشــغيل والعدالــة اإلجتماعيــة وهــي مطالــب تصــب كلهــا فــي خانــة
اإلعتــراف .ونقصــد بذلــك االعتــراف بــه فاعــا إجتماعيــا لــه قضايــاه وهوياتــه الخاصــة والمخصوصــة
والمتعــددة والمتنوعــة ثقافيــا وإجتماعيــا ومهنيــا وجندريــا و دينيــا ...األمــر الــذي يســتوجب إعــادة النظــر
والمزيــد مــن البحــث والتدقيــق فــي هــذه الموضوعــات.
ولع ـ َّل قضايــا الشــباب مــن المســائل الملحــة والتــي ال يمكــن تجاهلهــا خاصــة إذا مــا فتــح النقــاش حــول
شــواغل عديــد المجتمعــات التــي يرتفــع بهــا عــدد الشــباب مقارنــة بالفئــات اإلجتماعيــة األخــرى ،مــا يجعــل
البعــض يدعوهــا بالمجتمعــات الشــابة .إال أن هــذه الفئــة ي ُحــوم حولهــا الغُ ُمــوض فــي مســتويات عـدّة :مــن
حيــث المفهــوم ،فإنـهُ يتســم بالضبابيـ ِة ،إذ لــم يســتطع الباحثــون اإلصطــاح علــى مفهــوم موحــد للشــباب،
فاألمــر يختلــف باختــاف النظريــات والمقاربــات التــي تحــاول أن تتنــاول المســألة مــن زوايــا مختلفــة
كمــا تحــاول أن تعطــي أهميــة بالغــة للخصوصيــات الثقافيــة واإلجتماعيــة والتاريخيــة لفئــة الشــباب والتــي
تختلــف مــن مجتمــع إلــى آخــر ومــن عصــر إلــى آخــر.
لذلــك يعتبــر عالــم االجتمــاع الفرنســي “بيــار بورديــو” (ّ ) Bourdieu Pierre
أن “الشــباب مجــرد كلمة”
»«la jeunesse n’est qu’un motمؤكــدا إعتباطيــة الكلمــة التــي تخضــع للبعــد الثقافــي الخــاص
بــك ّل مجتمــع .فيصعــب بذلــك إيجــاد حــ ّد فاصــل بيــن مرحلــة الشــباب والمراحــل العمريــة األخــرى،
فنحــن ال نســتطيع معرفــة متــى يبــدأ الشــباب ومتــى ينتهــي كمــا ال نســتطيع تحديــد متــى تبــدأ الشــيخوخة
أن البعــض ذهــب إلــى إعتبــار ّ
( .)Bourdieuإالَّ ّ
أن نهايــة الشــباب تكــون عنــد الدخــول إلــى معتــرك
الحيــاة (غالــون ) Galland Olivier /وذلــك بالــزواج والعمــل حينهــا يتحمــل الفــرد مســؤوليات عــدة
فيغــدو فــي خدمــة المجتمــع بعــد أن كان المجتمــع فــي خدمتــه بــدءا بمؤسســة العائلــة مــرورا بالمؤسســات
التعليميــة والترفيهيــة وغيرهــا مــن المؤسســات .فــي ســياق آخــر ذهــب آخــرون إلــى اإلهتمــام بمشــاكل
الشــباب مــن بطالــة وتمــزق ثقافــي وإجتماعــي وتحــدث عــن المعانــاة التــي يكابدهــا الشــباب:
La galère jeunes en survie, F.Dubet
أمــام تعـدّد المقاربــات ،نتبيّــن مــدى صعوبــة المفهــوم والتعقيــد الــذي يميّــزه خاصــة إذا مــا حاولنــا دراســة
القضايــا والمشــاغل المتعلقــة بالشــباب والتــي يــرى عــدد مــن الباحثيــن أنّهــا تنــدرج
ضمــن ســعي هــذه الفئــة وراء صياغــة هويــة ذاتيــة ،وهــو مســعى محفــوف
بصعوبــات عـدّة تعــود ألســباب مختلفــة منهــا مــا هــو إقتصــادي ومــا هــو
إجتماعــي ومــا هــو دينــي وماهــو ثقافــي ومــا هــو سياســي...فال يتحقــق
الشــباب تجربـةً ذاتيــة ،إالّ إذا قــام كل منهــم بقــدر أدنــى مــن االشــتغال
بالــذّات ،وبنــاء الموقــع والمكانــة والداللــة ضمــن المجتمــع الــذي
ينتمــي إليــه .إالّ ّ
أن هــذا الموقــع وهــذه المكانــة ال يكتســبان الداللــة

المرجوة إالّ بالحصول على إعتراف المجموعة.
لذلــك كانــت دعــوة أكســال هونــاث ( ) Axel Honethرائــد الجيــل الثالــث لمدرســة فرانكفــورت ,إلــى
تأكيــد اإلعتــراف بوصفــه استـــتباعا لمطلــب الهويــة التــي غــدت هويــات مختلفــة وهــي مطالــب ترتقــي
إلــى ســجل الحقــوق الكونيــة بامتيــاز وتقتضــي اإلعتــراف الرمــزي والقانونــي بالخصوصيــات الهوياتيــة.
األمــر الــذي جعــل مــن اإلعتــراف ،فــي ضــل براديغمــات هويــات مــا بعــد الحداثــة ،يغــدو متنوعــا كتنــوع
الهويــات ذاتهــا .تبعــا لذلــك تقــوم نظريــات اإلعتــراف بالتأســيس لشــرعية التعدديــة الهوياتيــة وتدعــو إلــى
إحترامهــا كســبيل للخــاص مــن الصراعــات التــي تشــهدها مجتمعاتنــا الراهنــة.
إالّ ّ
أن ذلــك يطــرح إشــكاليات أخــرى تســتوجب الــدرس والتحقيــق .إذ يتســاءل البعــض عــن مــآالت
اإلعتــراف بالتعدديــات .أال يــؤدي ذلــك إلــى تفتــت الوحــدة الوطنيــة وعــودة القبليــة Retribalisation
,(Maffesoli Michel)) Benjamin BarberFace à la retribalisation du monde
) أو إلــى “حــرب اآللهــة” (فيبــر)؟أال يتعــارض ذلــك مــع قيــم المواطنــة التعاقديــة وقواعــد “الوفــاق
الوطنــي”؟ أال يــؤدي ذلــك إلــى مزيــد التشــتت والتمــزق لــدى الشــباب ،أو إلــى ضيــاع المرجعيــات؟ أال
يكــون ذلــك ســببا فــي شــعور الشــباب اليــوم بمزيــد الخيبــة واإلحبــاط ،نظــرا إلــى الهــوة الفاصلــة بيــن
جماعــة االنتمــاء والجماعــة المرجعيــة؟
ك ّل هــذه التســاؤالت الحارقــة ال يمكــن الخــوض فيهــا دون اإلنتبــاه إلــى مســائل أخــرى ذات صلــة مثــل
قضيـ�ة إنحسـ�ار المعنـ�ى ونـ�زع السـ�حر عـ�ن العالـ�م( (�le désenchantement du monde, We
 )berrأو إلــى مســألة إختــزال االنســان فــي بعــد واحــد (�l’homme unidimensionnel,Mer
 ) cusأو إلــى طغيــان العقــل األداتــي أو إلــى تعالــي أصــوات األقليــات فــي العالــم مطالبــة باإلعتــراف
بخصوصياتهــا الثقافيــة .كمــا ال يمكــن التغافــل عــن قضايــا الشــباب الــذي يتدافــع نحــو الهجــرة وذاك الــذي
يقبــل علــى المخــدرات واآلخــر الــذي ينخــرط فــي شــبكات اإلرهــاب.
ك ّل هــذه المســائل فــي حاجــة مل ّحــة للــدرس والتحليــل مــن جوانــب متعــددة وســتكون محــل إهتمــام الباحثيــن
الراغبيــن فــي المشــاركة فــي المؤتمــر الســنوي األول للعلــوم اإلجتماعيــة و اإلنســانية لمركــز المــدار
المعرفــي لألبحــاث والدراســات حــول الشــباب والهويــة واإلعتــراف ،الذيــن هــم مدعــوون إلــى التفكيــر
والبحــث فــي المحــاور اآلتيــة:
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الرئيس الشرفي للمؤتمر:
األستاذ الدكتور كمال عبد الرحيم رئيس جامعة قابس.
الرئيس الشرفي ُ
المستضاف للمؤتمر:
األستاذ الدكتور الهادي بلحاج صالح رئيس جامعة المنستير.
الرئيس و المنسق العام للمؤتمر:
الدكتور عبد الوهاب باشا مدير مركز المدار المعرفي لألبحاث و الدراســات.
المنسق الشرفي للمؤتمر:
الدكتور بوطيب عبد السالم رئيس مركز الذاكرة (المغرب).
منسق المؤتمر:
الدكتور توفيق الجميعي (تونس).
نائب منسق المؤتمر:
الدكتورة نجاة الوافدي (المغرب).
المنسق اللوجستي األول للمؤتمر:
مدير المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين
الدكتور رياض عاشور
المنسق اللوجستي الثاني للمؤتمر:
مدير المعهد العالي للغات بالمكنين
الدكتور محمد سعـد برغـل عـن جامعة المنستير
المنسق العلمي للمؤتمر على مستوى أوروبا:
األستاذ الدكتور عـلي اللومي ( فرنسا )

المستشار العام للمؤتمر:
الدكتور حاتم بن عزوز
الناطق الرسمي بإسم المؤتمر:
الدكتور سفيان بدراوي
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر:
الدكتور الهادي بووشمة
رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر:
األستاذ علي طالب
بروتوكول العالقات الداخلية للمؤتمر:
الدكتور فارس لونيس
الدكتور سفيان بدراوي
بروتوكول التشريفات للمؤتمر:
األستاذ سمير محمد جالب
األستاذ عـــزالدين لزعـــر
مستشار النشر للمؤتمر:
األستاذ عمر مطرف
مسؤول النشر للمؤتمر:
الدكتور توفيق الجميعي
المدقــق اللغوي لمطوية المؤتمر:
الدكتور منجي لسود
المستشار اإلعالمي للمؤتمر:
األستاذ عبد الهادي خربوش
رئيس لجنة اإلعالم و اإلتصال للمؤتمر:
األستاذ نور الدين السعداوي
رئيس لجنة الغرافيك و التصوير الفني للمؤتمر:
األستاذ حليم عزاز
مسؤول الشهادات و األوراق الفنية للمؤتمر:
الدكتور عمار سيد إدريس

اللجنة العلمية الشرفية

1 .1أ.د جيل فريول  ( Gilles FERREOفرنسا )
2 .2أ.د فرونسوا دوبي  ( François DUBETفرنسا )
3 .3أ.د علي اللومي ( تونس /فرنسا )
4 .4أ.د ساري حنفي ( لبنان )
5 .5أ.د صباح عياشي ( الجزائر)
6 .6أ.د منير السعـيداني ( تونس )
7 .7أ.د محمد أحميادة ( موريتانيا )
8 .8أ.د سالم الطنيجي ( االمارات )
9 .9أ.د أمين محمد سعيد الطاهر ( السودان )
1010أ.د مازن مرسول محمد ( العراق )
1111أ.د فتحي الرقيق ( تونس )
1212أ.د بوبكر حفظ هللا ( الجزائر )

اللجنة العلمية (الرئيس :د .الهادي بووشمة )
•) D .Tramor quemeneur ( Université Paris 8
•أ.د محمد غربي ،المركز الجامعي عين تسمسيلت (الجزائر )
•أ.د فوزي بن دريدي جامعة ،سوق أهراس ( الجزائر )
•أ.د كسي زهيرة ،المركز الجامعي تمنراست ( الجزائر )
•د .توفيق الجميعي ،جامعة صفاقس( تونس)
•د .نجاة الوافدي ،جامعة سيدي محمد بن عبد هللا _ فاس _ ( المغرب)
•د .حاتم بن عزوز ،جامعة تبسة( الجزائر)
•د .فهمي البالونة ( األردن )
•د .نادرة نسيف ( لبنان /الواليات المتحدة األمريكية )
•د .مأمون حسن طربيه ( لبنان )
•د .سفيان بدراوي ،جامعة تبسة( الجزائر )
•د .جمال بندحمان ،جامعة الحسن الثاني ( المغرب)
•د .زندري عبد النبي ،المركز الجامعي تمنراست ( الجزائر )
•د .محمد المحيفيظ ،جامعة إبن طفيل ( المغرب)
•د .شوقي نذير ،المركز الجامعي تمنراست ( الجزائر )
•د .سامي باسكــن ،جامعة توكات ( تركيا )
•د .عادل شيهب ،جامعة جيجل ( الجزائر )

•د .مصطفى كمال شان ،جامعة سكاريا ( تركيا )
•د .علي أرسالن ،جامعة سكاريا ( تركيا )
•د .جبار عبد الجبار ،جامعة الشلف ( الجزائر)
•د .طارق الضو الشايبي ،جامعة طرابلس( ليبيا )
•د .فريد مرحوم ،جامعة تلمسان( الجزائر)
•د .فتيحة لبني ،جامعة تبسة( الجزائر)
•د .عادل الطيب عبد الحفيظ ،جامعة طرابلس ( ليبيا )
•د .نبيل دريس ،جامعة البليدة( الجزائر )
•د .ساقني عبد الجليل ،المركز الجامعي تمنراست ( الجزائر)
•د .الصديق تياقة ،المركز الجامعي تمنراست ( الجزائر )
•د .بوعناني براهيم ،جامعة سيدي بلعباس( الجزائر )
•د .جمال حيرش،جامعة جيجل( الجزائر)
•د .شريفة كالع ،جامعة الجزائر ( 3الجزائر )
•د .بيران بن شاعة ،جامعة االغواط( الجزائر )
•د .رشيد بكاي ،جامعة االغواط( الجزائر )
•د .الطاهر بصيص ،جامعة الجزائر ( 3الجزائر)
•د .العربي حجام ،جامعة الطارف( الجزائر )
•د .زاوي فكروني ،جامعة سيدي بلعباس (الجزائر)
•د .فـضيلة سيساوي ،جامعة جيجل ( الجزائر )
•د .فارس لونيس ،جامعة الشلف( الجزائر )
•د.عبد القادر بوريدان ،جامعة جيجل( الجزائر )

اللجنة التنظيمية

الرئيس :األستاذ علي طالب
نائب :1األستاذ عمر مطرف
نائب:2األستاذ نور الدين السعداوي
•د .منجي لسود ،جامعة المنستير (تونس)
•د.بوعـيفي سارة ،جامعة الجزائر(3الجزائر)
•د .ذيب قيس ،جامعة عـنابة ( الجزائر )
•د .عمار سيد إدريس ،جامعة تبسة (الجزائر)
•د .فريدة العيفاوي ،جامعة تبسة ( الجزائر)
•أ .عزة نزار ،جامعة صفاقس ( تونس )

•أ.قايم نادية ،جامعة باتنة( الجزائر )
•أ .نسيم بوزيان ،جامعة صفاقس ( تونس )
•أ .حليم عزاز ،جامعة صفاقس (تونس)
•أ .عـزالدين لزعـر ،جامعة تبسة (الجزائر)
•أ .حسين السعيدي ،جامعة صفاقس ( تونس )
•أ .سمير محمد جالب ،جامعة البليدة ( الجزائر)
•أ .عبد الهادي خربوش ،جامعة تونس(الجزائر)
•أ .سي قاضي الطاهر ،جامعة مستغانم ( الجزائر)
•أ .لقيقط أسماء ،جامعة قسنطينة( الجزائر )
•أ .خرخاشي نوار عبد المنعم ،جامعة بسكرة ( الجزائر)
•أ .رقيعي زوبير ،جامعة تبسة ( الجزائر)
•أ .نجاة صيقع ،جامعة تبسة ( الجزائر)
ضوابط المشاركة و النشر:
•أن يكــون البحــث فــي أحــد محــاور المؤتمــر ،وبإحــدى اللغــات الخمس(العربيــة أو الفرنســية أو
اإلنجليزيــة أو االســبانية أو التركيــة ) ،وأن يكــون إضافــة علميّــة أصيلــة ،لــم يســبق نشــره أو تقديمــه
فــي ملتقيــات أو فعاليــات ســابقة ،أو أن يكــون جــزء مــن أطروحــة أو أي نــوع مــن أنــواع البحــث
العلمــي.
•عــدد صفحــات المداخلــة ال يتجــاوز  25صفحــة ،وال يقــل عــن  10صفحــة ،وتكتــب الهوامــش
فــي آخــر الصفحــة  ،بمــا فــي ذلــك الهوامــش والمراجــع والمالحــق  ،مــع إلحــاق قائمــة المصــادر
والمراجــع فــي آخــر البحــث مرتبــة أبجديــا.
•الملخص يجب أن يكون عبارة على مشروع ورقة بحثية .
•الملخصــات ال ُمحكمــة المقبولــة تُقبــل ُمداخالتهــا مباشــرة علــى أن تخضــع المداخــات للتحكيــم لغــرض
النشــر .
•نــوع الخــط ،Simplified Arabic :الحجــم  14فــي المتــن ،و 12فــي كتابــة الهوامــش .أمــا البحــث
المكتــوب باللغــات الفرنســية واإلنجليزيــة و اإلســبانية فيكــون بخــط ،Times New Romanمقاســه
 12والتباعــد بيــن االســطر .1.5
•ترفــق الملخصــات مــع ســيرة ذاتيــة مختصــره ،االســم واللقــب ،الرتبــة،
مؤسســة العمــل )االنتســاب)  ،المحــور المختــار ،ورقــم الهاتــف،
والبريــد اإللكترونــي.

•تقديــم ملخصيــن أحدهمــا بلغــة البحــث ،والثانــي باللغــة الفرنســية أو اإلنجليزيــة أو اإلســبانية ،مــع
تعييــن مــا ال يقــل عــن  05كلمــات مفتاحيــة.
•تبــت اللجنــة العلميــة بالمقترحــات البحثيــة ّأول وصولهــا إليهــا ،وتعلــم أصحــاب المقترحــات المقبولــة
بذلــك ،وتدعوهــم إلنجــاز بحوثهــم قبــل نهايــة تاريــخ ايــداع الملخــص /المقتــرح البحثــي.
•بالنســبة للمداخــات باللغــات الفرنســية ،االنجليزيــة ،اإلســبانية و التركيــة يجــب ارفــاق ملخــص باللغــة
العربية.
•تقبــل المداخــات المزدوجــة علــى أن يكــون باحــث واحــد مســؤول علــى إلقــاء البحــث أو تقديمــه علــى
شــكل بوســتير .poster
•مداخالت طلبة الدكتوراه تكون على شكل بوستير  posterللعرض أثناء فعاليات المؤتمر .
•المداخــات الفرديــة ،بالنســبة ألســاتذة التعليــم العالــي والدكاتــرة تكــون طريقــة عــرض المداخلــة
إختياريــة ( إلقــاء ،أو بوســتير . )poster

اللغات المستعملة:

العربية ،الفرنسية ،اإلنجليزية ،اإلسبانية ،والتركية .

مواعيد هامة:

•االعالن على المؤتمر:بداية جوان .2018
•آخر أجل إلرسال الملخصات  25:جويلية .2018
•اإلعالن عن الملخصات المقبولة  31 :جويلية .2018
•آخر أجل الستالم المداخالت كاملة  31 :أوت .2018
•إرسال الدعوات  05 :سبتمبر .2018
•االعالن عن برنامج المؤتمر 10:أكتوبر.2018
•استقبال المشاركين :يوم  31أكتوبر 2018
انعقاد المؤتمر 1-2-3:نوفمبر .2018

رسـوم المـشاركة في المؤتمر
الجوي تقع على عاتق المشاركين.
•تكاليف النقل ّ
•بالنسبة لألعضاء المنتسبين الى المركز :تخفيض 3000 ( % 7دج ) من حقوق المشاركة .
•بالنســبة لطلبــة الدكتــوراه واألســاتذة الجزائرييــن 44000:دج ( هــذا المبلــغ يدفــع قبــل تاريــخ 30
ســبتمبر ،أمــا بعــد  01أكتوبــر يصبــح  48000دج ألن إجــراءات الدفــع للفنــدق تتغيــر وفــق تاريــخ
الحجــز )  ،هــذا المبلــغ للغــرف الثنائيــة .
•بالنســبة لألســاتذة والطلبــة مــن تونــس 480:دت( هــذا المبلــغ يدفــع قبــل تاريــخ  30ســبتمبر ،أمــا بعــد
 01أكتوبــر يصبــح  540دت ألن إجــراءات الدفــع للفنــدق تتغيــر وفــق تاريــخ الحجــز)  ،هــذا المبلــغ
للغــرف الثنائيــة .
•مــن باقــي دول العالــم 300:يــورو/أو مــا يقابلهــا بالــدوالر ،يُدفــع المبلــغ فــي عيــن المــكان يــوم
االســتقبال .
•بالنســبة للغــرف الفرديــة كل شــخص يريــد إقامــة فرديــة يدفــع مبلــغ إضافــي علــى المبلــغ المحــدد
أعــاه و المقــدر  20دينــار تونســي لليلــة الواحــدة (  80دت ألربعــة ليالــي )
•بالنســبة للغــرف التــي يقيــم فيهــا ثالثــة أشــخاص يتــم فيهــا تخفيــض 2200 ( 5%دج) و بالنســبة
لألســاتذة مــن تونــس تخفيــض (  24دت) .
•بالنســبة للغــرف التــي يقيــم فيهــا أربعــة أشــخاص يتــم فيهــا تخفيــض 3000 (7%دج) و بالنســبة
لألســاتذة مــن تونــس تخفيــض (  34دت ) .
•حضور المرافق :رسوم حضوره يقدر  32000دج ،وبالنسبة للتونسيين  400دت
•تشــمل حقــوق المشــاركة فــي المؤتمــر :اإلقامــة فــي فنــدق أربعــة نجــوم ،اإلطعــام ،محفظــة المؤتمــر،
المشــاركة فــي فعاليــات المؤتمــر ،شــهادة مشــاركة معتمــدة مــن طــرف مركــز المــدار المعرفي،جامعــة
قابــس وجامعــة المنســتير .
•حقوق النشر الورقي و االلكتروني  15 :أورو  ،تدفع في عين المكان .
•حفل فلكلوري تونسي ساهر على شرف الباحثين .
•سوف يكون برنامج سياحي على هامش المؤتمر  :البرنامج إختياري و برسوم .
باقــة ســياحية فيهــا( إبحــار فــي البحــر +تنشــيط جانبــي +زيــارة جزيــرة رأس الجمــل )( balade en
 )) mer animation à bord+ visite de Ras Jmalالشــخص بــــ  15دت
باقــة ســياحية فيهــا( متحــف اللــة حضريــة ،حضيــرة التماســيح ،متحــف قاللــة  ،حومــة
الســوق ،حومــة اليهــود ) ( Le Musée Lalla Hadria , Djerba
).Héritage, L’Ile aux Reptilesالشــخص بـــ  20دت

Visite Djerba Hood
•	 http://www.djerbahood.com
•	 https://www.facebook.com/bateaupiratedjerba/
•	 http://www.djerbaexplore.com/infos-djerba.html

مالحظة
بمــا يتعلــق باألســاتذة والطلبــة الجزائرييــن الذيــن تقبــل مداخالتهــم يتــم إيــداع حقــوق المشــاركة فــي
الحســاب البنكــي للمركــز رقــم 0461300044-60 :فــي بنــك الجزائــري الخارجــي BEA
وترسل نسخة من الوصل للبريد المتعلق بالمركز.
و بالنســبة لألســاتذة والطلبــة التونســيين الذيــن تقبــل مداخالتهــم يتــم إيــداع حقــوق المشــاركة فــي
الحســاب البنكــي للمركــز رقــم:
Voici les coordonnées bancaire Agence Tunisie promo
Société Best Time Travel Banque Zitouna SOUSSE
RIB: 25 054 000 0098426167 73
وترسل نسخة من الوصل للبريد المتعلق بالمركز.

استمارة المشاركة:
االسم و اللقب....................................................................................................:
الرتبة العلميــة...................................................................................................:
التخصص........................................................................................................:
البلد...............................................................................................................:
مؤسســة االنتماء................................................................................................:
البريــد االلكترونــي..............................................................................................:
الهاتــف المحمــول...............................................................................................:
محــور المداخلــة................................................................................................:
عنــوان المداخلــة................................................................................................:
ملخــص المداخلــة...............................................................................................:

البريد المتعلق بالمركز

rsmcenterdz@gmail.com

