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، فلا  ىضا ،  فقاد وقفاد رىااي الادوم عاامصم أماام  ارا الCOVID-19لجائحاة وىزوناا  نخشااز الظاس  لا شادت مخااو  الادوم مان 

، اإلانقار الىحياد ؛ حيا  اعحىاا فاس  العاصم الياوي ولامحماا ي اطب والدواء الشافي، ماا دفا  باالك ما م ناا نحاى حمكن من ثقدي  اللقاح اإلانث

  ولامحماعياااة،أغلقاااد الدااادود، و شااالد الدياااام لاقحياااادية ، إذ للحقليااال مااان عااادد ؤلا اااابات والظااا يل
 
ا لحماطااا  ل تندياااد  ألاماااس الااار  شااا 

إلاا  ثك ياااف مهااىد الااادوم واإلان ماااات   اارا ماااا د ااا ، لهاااامناطااب ن  اااازت واال دولاااة ثبحاا  عااان حااال دات الدولياااة وؤلاقليميااة،  عاااد ألاثحااا

بأطااالى  وذلااا   ألافاااساد،معيشاااة  ي مظاااحى الدفاااال عاااا  اطاااحقساز   غياااة ،لاقحياااادية ولامحماعياااة فاااي إةااااز ممازطاااة مظاااؤولياتنا اإلا حمعياااة

طلبية  تانع اطاسوض ياالف الجائحة وعالمها. لقد وان النخشاز مخسمات الححك  في  غاية، إل  آن واحدالح ازم والحنمية في ول من يخدم 

ا فاايالطلااب العاااللي عااا  الاانف ،  عااا  خطياااسم    ،أطااعاز الاانف  مااا أفااسش ارنياااز 
 
  ،عاان شدااادم ؤلانحااا  فضااال

 
 وزودعااا  ياان   رمااة إممااا  هأناا إال

ااا،  ااارا الىضااا  سرباااةاإلاظياطاااية الة قحيااااديلا اااا سم الأخاااسي ثقاااف وزاء  أطااابا   
 
ن  دف  الك ماااا مااا فااا ،عاااا  معنىداااات اإلاظاااخ مسدن اس طااالب  أر

 .في أوقات ألاشمات لححىطلحىمه نحى ألا ىم آلامنة عا  غساز الر ب، رمالذ آمن ل

ا وجعق، والىض  لاا  عد يىماجظعد زقعة القلق العاللي يىم   ايقحياد  ولامحما ي يصداد ثأشم  ثك ياف مهاىد الادوم ما ي عل  ،د 

اااااأماااااس   واإلا مىعاااااات لاقحياااااادية واإلاؤطظاااااات اإلاالياااااة فاااااي إةااااااز ممازطاااااة احتااشداااااة  وثااااادابما  إماااااساءات ثخااااااذنحاااااى ؤلاطاااااسا  ال فاااااي الااااادف ، اا ملد 

 التاي قاد  اححاىاء الحاداعيات الظالبيةالعاللي، و الفص  اليوي  اطحفحام ن عا  ملعمل ا ، من أملمظؤولياتنا اإلا حمعية
 
اج  

 
حيااد لاقل عط

الظاؤام الجاى س  الار  نحااوم  ة اياغلناا يمكان وعاا   ارا ألاطااض م، أراز ا لاقحياادية ولامحماعياة لظانىات عاد   قد جظحمس و  العاللي

على مجابهت  ألاعمال اإلاسؤوليت اإلاجخمعيت إلاىظماث حساهمًمكً أن كيف  :عا  النحى آلاجاي العللي من خالم  را اإلالحقى عنهؤلامابة 

 ؟ COVID-19كوروها كخصادًت والاحخماعيت السلبيت لخفص ي حائدت آلاجار  الا

اإلاظااااؤولية اإلا حمعيااااة للمن مااااات  فااااي لخظااالي  الضااااىء عااااا  آليااااات  العللاااايمااان  اااارا اإلانطلااااق أزدنااااا ثن ااااي   اااارا اإلالحقااااى  

خاللهااا الحطااس  ز نحاااوم ماان طاايخناوم م مىعااة محاااو اد  و لامحمااا ي اإلاحاااي والعاااللي، الاار  م ابنااة آلاراااز الظاالبية عااا  الىضاا  لاقحياا

، مااا  فاااحح آلافاااا  إلااا  إعطااااء أ عااااد عسةياااة وعاإلاياااةح اااىد ي حيااا  فناااد  اإلالحقاااى ال ؛وذات العالقاااة اإلاباشاااسم باإلاىضاااى  ،ل ااال العنا اااس اإلاهماااة

 حبادم الخىاات وومهات الن س.ل

 
 .ماماإلاظؤولية اإلا حمعية إلان مات ألاع2 ؤلاةاز الن س  والقانىني آلليات ألاوم اإلاحىز 

 اإلاظؤولية اإلا حمعية عا  اإلاظحىي العسبي وةاقي دوم العال .  2 أ   ممازطات ال اني اإلاحىز 

 .وضعها لاقحياد  و لامحما يألاعمام للمظؤولية اإلا حمعية، و  ة ممازطة من ماتعالقاإلاحىز ال ال 2 

 .ألاعمام وأطاليب رشف أراز ااإلاظؤولية اإلا حمعية إلان مات 2 عس  ث از  دولية حىم ممازطات السا   اإلاحىز 

 اإلاظؤولية اإلا حمعية. إلامازطاتفي ثفعيل الجىانب ؤلاي ابية الدوم و اإلان مات الد ىمية 2 دوز الخامعاإلاحىز 

 عا  اقحياديات و م حمعات الدوم. COVID-19اإلاحىز الظادض2 آراز انخشاز مائحة وىزونا 
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 .COVID-19في م ابنة آلاراز الظلبية لحفش ي مائحة وىزونا ممازطة اإلاظؤولية اإلا حمعية 2 أرس الظا  اإلاحىز 

 

   وآلياتنا للمظؤولية اإلا حمعية إلان مات ألاعمامؤلاةاز الن س  والقانىني الحعس  عا. 

  إلان مات ألاعمام عا  اإلاظحىي العسبي والدولي اإلاظؤولية اإلا حمعيةأ   ممازطات معسفة. 

 مظؤولية اإلا حمعية، ووضعها لاقحياد  و لامحما ي.ألاعمام لل معسفة عالقة ممازطة من مات 

   ألاعمام وأ   أطاليب الكشف عن آراز ا. اإلاظؤولية اإلا حمعية إلان مات عن ممازطة الدوم ث از  عس 

   اإلاظؤولية اإلا حمعية إلامازطاتفي ثفعيل الجىانب ؤلاي ابية الدوم و اإلان مات الد ىمية دوز الحعس  عا.  

  وىزونا  خلفها انخشاز  التي آلارازمعسفةCOVID-19 .عا  اقحياديات و م حمعات الدوم 

   ممازطة اإلاظؤولية اإلا حمعية في م ابنة آلاراز الظلبية لحفش ي مائحة وىزونا أرس عسCOVID-19. 

 
  ليبيا -اإلاركس اللومي للبدوث والدراساث العلميت  أ د. زالد أخمد مىصور جومي  1حامعت باجىت  أ د. عالوة زلوط 

  1حامعت باجىت  حمال حعيلأ د.   1حامعت باجىت  ملاوس ي صليدتأ د. 

خووي  العراق -حامعت بغداد أ د. هدى  عبد علي خطاب  1حامعت باجىت  أ د. عمار ٍز

  1حامعت باجىت  أ د. عمر صٍرف  1حامعت باجىت  أ د. مسعود زموري

  1باجىت حامعت  عادل عركابيد.   1حامعت باجىت  صليدت عص يأ د. 

ب  د. ًوسف عبد الحميد بً هاجي  1حامعت باجىت  أ د. أًت هللا مولحسان ت  -الهيئت العامت للخعليم الخطبيلي والخدٍر  الكٍو

ً د.  1حامعت باجىت  عيس ى مرازكتأ د.   السودان -للعلوم و الخكىولوحيا  الفجر كليت أخمد مدمد مأمون سيد صيًر

  1حامعت باجىت  بدري اميرةد.   1حامعت باجىت  أ د. كمال عيص ي

 كسىطيىت -حامعت ألامير عبد اللادر  د. موس ى كاسحي  2حامعت كسىطيىت  أ د. سعاد ساس ي

 كسىطيىت -حامعت ألامير عبد اللادر  د. عبد الىاصر براوي 3حامعت الجسائر  أ د. مدمد خداد 

 كسىطيىت -حامعت ألامير عبد اللادر  م بغاهتد. عبد السال   1حامعت باجىت  د. رابذ بدضاش ي 

 1حامعت باجىت  د. عادل عص ي 1حامعت باجىت  زلفي اسمهاند. 

ج د. ميلود زهكري  حامعت بسكرة أصيلت العمري د.  ٍر  حامعت برج بوعٍر

  1حامعت باجىت  وسيلت واعرد.  حامعت بسكرة ميلود عسوز د. 

  1حامعت باجىت  د طدطوح د. مسعو  حامعت بسكرة جومي ابراهيمتد. 

 حامعت اإلاسيلت د. خكيم عمران 1حامعت باجىت  د. بومدًً بروال

 جركيا -حامعت حوكراروة د. عبد هللا بالجي أوغوللري  حامعت زيضلت هساري  رفيمد. 

  1حامعت باجىت  كيالوي  صوهياد.  العراق -حامعت بغداد  د. مسلد خمسة الضمري 

  1حامعت باجىت  مدمد بوصوصتد.  ليبيا -حامعت طبرق  لوبد. زليل علوب الصغير ع

 سلطىت عمان -حامعت صحار د. مدمد بً علي العوفي  1حامعت باجىت  د. ليلى بوخدًد
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  1حامعت باجىت  زهيت عبازد.   3حامعت الجسائر  د. امين بً سعيد

  1حامعت باجىت  الطاهر كاهتد.   1حامعت باجىت  الوردي زدومتد. 

 1حامعت باجىت  د. أصرف سليمان الصوفي حامعت بجاًت  زكيت مهىتد. 

  حامعت جبست ًاسميىت عمامرة د.  حامعت وركلت لعلى عخيم د. 

  1حامعت باجىت  سليم بوهيدلد.   2حامعت كسىطيىت  د. مدمد سيف الدًً بوفالطت

  1حامعت باجىت  هادًت العلون د.   2حامعت كسىطيىت  د. وفاء ساٌغي

  1حامعت باجىت  سميرة عبد الصمدد.   1حامعت باجىت  عبدالغني حغالبت. د

  1حامعت باجىت  مدمد لطرشد.   1حامعت باجىت  د. فؤاد بوفطيمت

  1حامعت باجىت  فاجذ خركاحيد.  حامعت الوادي مصطفى عوادي د. 

  1حامعت باجىت  مرعوش إكرامد.  حامعت الوادي العبس ي   عليد. 

 1حامعت باجىت  د. صكري مدلس  1حامعت باجىت  بولخور عيس ى د. 

  1حامعت باجىت  د. خدة مخلف  1حامعت باجىت  عمار زودةد. 

رق د.س   1حامعت باجىت  د.أميىت بلعيد حامعت سكيكدة وسً ٍز

  1حامعت باجىت  د.أمال بعيط  1حامعت باجىت  د. مدمد لوصً

  1حامعت باجىت  وزالفتد. علي ب  1حامعت باجىت  د. مراد زروبي

  1حامعت باجىت  د.حمعت الطيب  1حامعت باجىت  د. سامي مباركي

  1حامعت باجىت  وسيمت سابمد.   1حامعت باجىت  عبد الرزاق كبوطد. 

  1حامعت باجىت  د. ساعي بسوش حخمعت سكيكدة  هيبت كدامد. 

  1باجىت  حامعت مدمد خامديد.  1حامعت باجىت  د.  هور الدًً كالليل

 

 
 د. خكيم عمران حمال حعيلأ د.  صليدت عص يأ د.  أ د. عالوة زلوط 

 كيالوي  صوهياد.  عادل عركابيد.  د. رابذ بدضاش ي أ د  رصيد عدوان

 مدمد بوصوصتد.  د. عادل عص ي د. بومدًً بروال د. هادًت العلون 

 دد. ليلى بوخدً وسيلت واعرد.  د. مسعود حماوي هساري  رفيمد. 

 وسيمت سابمد.   مدمد لطرشد.  الوردي زدومتد.  زهيت عبازد. 

ا علاري  د. زودة عماد د. مسعود طدطوح  وزالفتب د.علي  د.  زكٍر

 د. عبد الغاوي حغالبت ط.د خمدي صرقي ط.د عبد الرزاق ساًل د. عبد العالي مدمد

 بوزرباشط د. هارون  ط د. بضير هارون ط د. حالل بوصارب ط د. رضا بركاث

 

 

  مخحلف الهيئات والىشازاتفي واإلاهحممن الجامعات والباح من في لجمي  ألاطاثرم وةلبة الدرحىزاه اإلاشازرة مفحىحة. 
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 خسملحقى آفي  هأن ال ي ىن البح  قد طبق نشسه أو عسض. 

 إطااااهامه فااااي البحاااا  العللااااي،  ثخضااا  واااال ألابحاااااذ الااااىازدم للححكاااي  العللااااي الظااااس ، وثقيااااي  بحظاااب آلاجااااي2 ألا ااااالة، والعمااااق، ومااادي

 وطالمة العس  واللغة.

  اإلالحقى.أن ثحىافق البحىذ م  أحد محاوز 

 أن ث ىن البحىذ مضبىةة وفق منهجية البح  العللي اإلاحعاز  علينا. 

   بحج   فحة 20أن ال ثحعدي  فحات البح ،A4  خ ،Sakkal Majalla،   وةخ ة العسةية       باللغ تلمداخال ل  14حج 

Roman Time new  ت. ا اثلا وامل عا   ط 2 ة ألامن ية، وبنىامشباللغللمداخالت  12 بحج 

  الحق م  ملخ  باللغة لان لميية.بما في ذل  قائمة اإلاسام  واإلا البح ،التنميش ي ىن في آخس 

 أن يكحب البح  بئحدي اللغات العسةية أو الفسنظية أو ؤلان لميية. 

 د  1000درحىزاه الطلبة لد ، وةالنظبة  3000النظبة لألطاثرم ب زطىم اإلاشازرة في اإلالحقى. 

  ألاوزا  البح ية ثنشس في رحا  اإلالحقى ذو التاقي  الدولي اإلاعياز  للكحاISBN. 

  للباح  مشازرة بح ية واحدم فق. 

  ارنانعدد الباح من اإلاشازرمن في البح  الىاحد ال يح اوش. 

 

 

 2021 سدلأف 11 ألابداث كاملت اسخلبالبدأ 

 2021 ما   20 إنهاء إسخلبال الابداث

 2021 ما   31 ؤلاعالن عً ألابداث اإلالبولت بعد الخدكيم

 2021 مىان 00 ؤلاعالن عً البرهامج العلمي للملخلى

 2021 مىان  00/00   يىمي أًام اإلاؤجمر

 

د الالكترووي     resptal2021@univ-batna.dz: البًر

 

 

  عن ةسدق الحطبيق 2 اوعلاد اإلالخلى

mailto:resptal2021@univ-batna.dz

