قالب ملخص البحث العلمي املطلوب للمشاركة يف مؤمترات املركز األكادميي
للمؤمترات والنشر العلمي – ماليزي
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
حتية طيبة
السيدات والسادة الباحثني األعزاء
حيقق تعاملك مع القالب اإللكرتوين مللخص البحث العلمي منافع متعددة لك ويسهل يف ذات الوقت على
األقسام املختصة التعامل مع ورقتك ابحرتافية عالية ،ومن أبرز تلك املنافع املساعدة على كتابة ملخص
البحث بطريقة علمية غاية يف الدقة ،وحتقيق املقصود من امللخص عرب إظهار اجلوانب املهمة يف البحث إىل
جانب ضمانك حتقيق املعايري األكادميية العاملية يف ملخصات حبثك العلمي وضمان إخراج فين متقن مللخص
البحث ،يضاف إىل ما تقدم أن استعمال القالب اإللكرتوين للملخص يؤدي جتنب استالم الباحث ملالحظات
كثرية أو جوهرية حول ملخص حبثه أو رفض امللخص لعدم مطابقته للمعايري والشروط العلمية.
مالحظات هامة حول ملخص البحث املطلوب:
 -1كتابة امللخص على ملف وورد ومراجعته بعد التأكد من سالمته لغوي وإمالئيا.
 -2يتم استخدام نوع اخلط ()Times New Roman
 -3يف حال كان امللخص ابللغة اإلجنليزية يتم إضافة ملخص كامل ابللغة العربية.
 -4رفع امللخص عرب الرابط املخصص له والذي يصلكم عرب الربيد اإللكرتوين بعد التسجيل يف موقع املؤمتر.

جيب أن يوضح امللخص ما يلي (أمهية املوضوع ،سبب اختيار املوضوع ،السؤال احملوري

ملوضوع البحث ،أهداف املوضوع ابختصار ،األصالة البحثية ،منهج الدراسة ،فرضية

الدراسة ،حدود الدراسة ،منهج الدراسة ،نتائج الدراسة ،هيكلية الدراسة ،ويف هناية
امللخص الكلمات املفتاحية .كما يف النموذج التايل
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منوذج كمثال للملخص املطلوب للمشاركات املفردة
عـ ـنـ ــوان ال ـ ـب ـح ــث
اس ـ ـ ــم الـ ـبـ ــاح ـ ــث
جـ ـه ــة الـ ـعـ ـمــل
الربيد اإللكرتوين
امللخص:
نص ال ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـص يف صفحة واحدة
.......................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................
الكلمات املفتاحية
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منوذج كمثال للملخص املطلوب للملخصات املشرتكة على أل يزيد عن ثالثة ابحثني
عـ ـنـ ــوان ال ـ ـب ـح ــث
اسـم الـباحث األول – اسم الباحث الثاين – اسم الباحث الثالث
جهة الـعـمل للباحث األول  /جهة العمل للباحث الثاين  /جهة العمل للباحث الثالث
الربيد اإللكرتوين للباحث األول – الربيد اإللكرتوين للباحث الثاين – الربيد اإللكرتوين للباحث الثالث
امللخص:
نص ال ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــص يف صفحة واحدة
.......................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................
الكلمات املفتاحية .........

اطلع على منوذج ملخص مقبول سابقا يف الصفحة التالية
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أزمة كوفيد آلية لتفعيل التعليم عن بعد يف اجلزائر :دراسة
رزيقة أمينة
جامعة أمحد بن أمحد وهران- 2اجلزائر -
reziga03@gmail.com
ملخص
يعيش العامل منذ قرابة تسعة أشهر ،أزمة صحية أودت حبياة الكثريين نتيجة تفشي أزمة كوفيد اليت انتقلت من مدينة يوهان الصينية اىل العامل أبسره ،لتشكل هتديدا حقيقيا
للبشرية مجعاء .ولعل اجلزائر جزء ال يتجزأ من العامل ،وقد شهدت هي األخرى كمثيالهتا من الدول تفشي هذا الفريوس ،وقد كان هلذه األزمة أتثريات على مجيع

املستوايت :االقتصادية ،االجتماعية ،الصحية ،والتعليمية.
وتندرج دراستنا ابألخص على مستوى التعليمي الذي عرف هو األخري تراجعا ملحوظا من خالل فرض احلجر املنزيل ،مما منع املتمدرسني من مزاولة دراستهم .وقد مس
هذا األخري مجيع األطوار التعليمية :االبتدائية ،املتوسطة ،والتعليم الثانوي وحىت اجلامعي.
وتندرج أمهية هذه الدراسة يف :الرتكيز على اجلوانب اإلجيابية ألزمة كوفيد على مستوى التعليم العايل،وكذا إظهار التغريات اهليكلية اليت طرأت على مستوى اجلامعات
اجلزائرية وحتديد مستقبل التعليم عن بعد يف اجلزائر.
ويرجع سبب اختيار هذا املوضوع إىل  :أنه يعترب من الرهاانت املطروحة حاليا وعلى نطاق واسع،وكذا اآلاثر اجلانبية لألزمة على خمتلف ميادين احلياة.
ومن خالل ما سبق نطرح اإلشكالية َالتالية :كيف سامهت أزمة كوفيد يف تفعيل التعليم عن بعد يف اجلزائر على مستوى التعليم العايل والبحث العلمي؟
والتقليل من سلبياهتا خاصة على مستوى التعليم ابعتباره عصب احلياة ومستقبل األجيال.وكذا اختاذ سياسات
وهتدف هذه الدراسة إىل :االستفادة من أزمة كوفيد َ
حامسة على مستوى الوزرات من خالل تقدمي بدائل لتعليم التقليدي.

ومما يضفي على هذه الدراسة طابعها األصلي تركيزها على اجلوانب اإلجيابية ألزمة كوفيد على غرار الدراسات اليت كانت يف جمملها ذات طابع صحي وأخرى إظهار
أتثريات األزمة على احلياة االقتصادية واالجتماعية على املستوى الدويل.
وهبدف اإلجابة على إشكالية املطروحة ،انتهجنا منهج الستطالعي من خالل حتليل خمتلق التقارير والقرارات املتخذة من طرف الوزارة الوصية أثناء أزمة كوفيد.
ويف هذا إطار طرحنا الفرضية َالتالية :هنالك أتثري إجيايب ألزمة كوفيد على التعليم عن بعد على مستوى التعليم العايل والبحث العلمي يف اجلزائر.

وترتبط حدود الدراسة يف إطار دراسة التعليم العايل والبحث العلمي على مستوى اجلزائر دون اخلوض يف العراقيل ونتائج التعليم عن بعد يف حتصيل العلمي.
وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج وهي :أتكيد الفرضية املطروحة حيث سامهت أزمة كوفيد يف تفعيل التعليم عن بعد يف اجلزائر من خالل إحداث تغريات هيكلية
على مستوى اجلامعات اجلزائرية .مما ساعد يف رقمنة النشاطات البيداغوجية للجامعة من خلق وسائط اإللكرتونية تعليمية تربط الطالب أبساتذة.
وقد قسمنا هذه الورقة البحثية إىل الشقني :شق نظري تناولنا من خالله أتثريات أزمة كوفيد االقتصادية واالجتماعية ،دور وسائل اإلعالم واالتصال يف تفعيل التعليم عن
بعدوكذا مناذج العاملية يف تب ين التعليم عن بعد .وواقع التعليم عن بعد يف اجلزائر قبل األزمة .ويف الشق تطبيقي تطرقنا إىل توجه اجلزائر حنو التعليم عن بعد وانعكاسات
األزمة على األسرة البيداغوجية وحتوالت الرقمية لنشاطات العلمية اجلامعية.
كلمات مفتاحية :التأثري اإلجيايب-أزمة كوفيد-التعليم العايل -التعليم عن بعد-رقمنة-اجلزائر
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للمزيد من املعلومات ميكنكم التواصل معنا على الربيد اإللكرتوين
reg@iccspm.com
info@iccspm.com
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