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 ّظاضٗ التعلٔـــه العــالــٕ ّالبخــح العلنــٕ                            

 معػكـــــطمصطفٙ اغطنبْلٕ دـــــامعـ٘                             
 خمرب البخْخ االدتناعٔ٘ ّالتاضخئ٘                            

 ّحطاضٗ فطق٘ املػاضب: تاضٓذ                              

 

  
 

لعله، ل قسٓطا األغاتصٗ جملَْزات ّتجنٔيا
ًٛنيالباحج ، ّبإغَاو مً خمرب تاضٓذ ّحطاضٗ: مػاضب ح:خفطق٘ الب، اضتأت العاملٔ٘ لتقالٔسل ، ّإحٔا

البخْخ االدتناعٔ٘ ّالتاضخئ٘ ّبطعآ٘ مً دامع٘ معػكط، إصساض كتاب تكطميٕ تقسٓطا جلَْز أحس 
هلصِ  الصٖ مل ٓسخط دَسا يف التأضٓذ عسٗ بً زاٍ٘السكتْض األغتاش املؤضر  أبياٛ مسٓي٘ معػكط ٍّْ

    . ّالتعطٓف بَا املسٓي٘
ٓتْدٌَْ بسعْٗ كل األغاتصٗ ّالباحجني الطاغبني يف علَٔا  ، فإٌ القاٜننيطابعا علنٔا ّثقافٔاّحتٙ تكتػٕ ٍصِ املبازضٗ 

ّزاٌ بْغفال٘ علٙ ز. أ.ّخاضدَا، إىل إضغال مػاٍناتَه إىل ميػق الكتاب املؿاضك٘ يف ٍصا التكطٓه العلنٕ، مً زاخل اجلعاٜط 
 ouddene.boughoufala@gmail.com                       العيْاٌ اإللكرتّىٕ التالٕ:

، ُّتعطٙ األّلْٓ٘ ضٓذ مسٓي٘ معػكط ّضْاحَٔا عرب التاضٓذتاأٌ تتنخْض مازتُ حْل ما ٓتصل بعلٙ الكتاب  املؿطفٌْ اقرتح
 للنخاّض التالٔ٘:يف اختٔاض املػاٍنات 

 التطْض التاضخيٕ للنسٓي٘ غٔاغٔا ّاقتصازٓا ّادتناعٔا.   -2       .مسٓي٘ معػكط: اآلثاض ّامليؿآت العنطاىٔ٘ -1
اٜق األضؾٔفٔ٘ العام٘ ّاخلاص٘ ّمصكطات الطحال٘ معػكط مً خالل الْث -4 .أعالو الفكط ّالجقاف٘ مبيطق٘ معػكط -3

 (.2115-1962حْصل٘ ليصف قطٌ مً البخح يف تاضٓذ ّحطاضٗ ميطق٘ معػكط ) -5ّاألغطٚ.  
       .ملدصات عً ضغاٜل ّأطاضٓح دامعٔ٘ متت مياقؿتَا عً ميطق٘ معػكط زاخل ّخاضج اجلعاٜط -6
 عرب التاضٓذ ّأحْاظٍا العازات ّالتقالٔس اليت مٔعت املسٓي٘  -8  اآلزاب ّالفيٌْ مبيطق٘ معػكط. -7
 مػاٍن٘ ميطق٘ معػكط يف احلطك٘ الْطئ٘ ّالجْضٗ اجلعاٜطٓ٘ -9

 ضظىام٘ إخطاج الكتاب: 
 .2117حتكٔه البخْخ ّالسضاغات خالل ؾَط ماضؽ  - .2116زٓػنرب  31اغتقبال األحباخ مً تاضٓذ ٍصا اإلعالٌ إىل غآ٘  -
  .2117الكتاب إىل املطبع٘ خالل ؾَط ماٖ  إٓساع -

 :اليؿط قْاعسؾطّط 
  ؛ُتطفق مبلدصات هلا بلػ٘ مػآطٗ للػ٘ كتابتَا األصلٔ٘، ّباللػات التالٔ٘: العطبٔ٘، الفطىػٔ٘، االىكلٔعٓ٘البخْخ ُتقبل  -
  ؛كتاب التكطميٕإىل اجلَ٘ املكلف٘ بإصساض ال كل باحح ال ٓتلقٙ الطز باالغتالو ٓعين أٌ حبجُ مل ٓصل -

   ؛ّاضح السالل٘غلٔه األغلْب  اللػ٘ صخٔحّأٌ ٓكٌْ  ؛ـ أٌ ٓتػه البخح باألصال٘ ّاحلساث٘ ّاإلغَاو العلنٕ اجلاز
 ؛كلن٘ 6111ـ أٌ ال ٓتذاّظ عسز كلنات اليص 

قٔه مػتنط أغفل الصفخ٘، أٌ ٓكٌْ التَنٔـ أّ اإلحال٘ أّتْماتٔكٔا باغتعنال األضقاو )ال تػتعنل األؾكال ّال األقْاؽ( ّبرت -
 ّحتطض البٔبلْٔغطافٔ٘ يف ىَآ٘ البخح مبقآٔؼ متذاىػ٘ مع مطاعاٗ تطتٔبَا ّفق القْاعس امليَذٔ٘؛ 

أٌ ٓكٌْ التَنٔـ اخلاص باملصازض ّاملطادع زقٔقا ّّاضخا ال التباؽ فُٔ ّال تكطاض، ّخمتصطا ٓػتخػً إمتاو عياصطِ الباقٔ٘ يف  -
 تقبلْا فاٜق االحرتاو ّخالص الؿكط ّالتقسٓط.              ميػق الكتاب التكطميٕ                       البٔبلْٔغطافٔ٘؛

 ت
  دعوة للمساهمة يف كتاب تكرميي 

 عدة بن داهةلألستاذ د. 
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