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 3د.مضساق مخخاس    مذًش حامعت الجضائش الرئيط الشرفي:

ت وعلىم الدعيير د. عض الذًً ظمير أ.: املشرف العام  عميذ مليت العلىم الاقخصادًت والعلىم الخجاٍس

 ليعشي مععىد مذًش مخبر سأط اإلااى البششي وألاداء.د.: أاملنضق العام

 ظنش فاطمت الضهشاء.: أ.د رئيضة الفرقة

 أًذ أوقاس ي فخيدت  د.: رئيضة امللحقى

 مخخاس سخماوي خنيمتد.:  رئيط اللجنة العلمية
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 جضاًذ الاهخمام بالجاهب الاحخماعي لذي اإلاؤظعاث هديجت للىعي الثقافي، الخعليمي والبيئي، إلى حاهب

خقىق اإلاعتهلو، خيث عهشث مفاهيم خذًثت حعاعذ على خلق  الضغىط اإلاماسظت مً طشف حمعياث خماًت

اإلادعاسعت في الجىاهب الاقخصادًت، الخنىىلىحيت دًىامينيت وظلىك مىاظب للمؤظعت إلاىاحهت الخطىساث 

ت عبر أهداء العالم، ومً أبشص هزه اإلافاهيم هجذ مفهىم اإلاعؤوليت الاحخماعيت.  وؤلاداٍس

حعني اإلاعؤوليت الاحخماعيت اقشاس ألافشاد و الجماعاث بما ًصذس عنهم مً ظلىلياث ظلبيت و اظخعذادهم لخدمل 

الاحخماعيت ليعذ فقط قىاهين لدشجيع مبادساث اإلاؤظعاث اججاه اإلاجخمع بل هي  هخائج هزه ألافعاى. فاإلاعؤوليت

ثقافت أخالقيت طىعيت جلضم مل طشف في جىحيه ظلىله هدى جدقيق اإلاصلحت العامت. خيث أنها أصبدذ مطلب 

 ضشوسي اللتزام اإلاؤظعاث هدى اإلاجخمع و البيئت مع جدقيق أبعاد الخىميت اإلاعخذامت.

اإلاعؤوليت الاحخماعيت بهل اليشاطاث الطىعيت و غير الطىعيت لعلىك ٌعمذ لها و ًخصل مفهىم 

الخفاعل مع مديطها الاحخماعي مً خالى جقذًم خذماث اوعاهيت، جشظيخ سوح اإلاىاطىت، الالتزام اججاه اإلاجخمع 

معت باإلضافت إلى جدعين عشوف العيش .وقذ اصبذ مفهىم اإلاعؤوليت الاحخماعيت جىحه ضشوسي لخدعً ظ

 اإلاؤظعت في مديطها و مىاحه الخصشفاث غير ألاخالقيت و غير الصحيدت.

وجبرص اهميت اإلاعؤوليت الاحخماعيت في عل ألاصماث التي جىاحه اإلاؤظعاث جبعا للمخلفاث الصحيت 

ض البدث عً العبل للحذ مً هزه ألاثاس العلبيت مع الحفاظ على  والاقخصادًت والاحخماعيت مما ًخطلب حعٍض

أهذافها في وقذ  شاس و سفاهيت اإلاجخمع . إن جدقيق اإلاؤظعاث جهامل بين أبعاد اإلاعؤوليت الاحخماعيت واظخق

 الاصماث ٌعضص مً جدعين ظمعتها لذي ألافشاد و جدقيق الخىميت الاحخماعيت و الاقخصادًت في هفغ الىقذ.

الاحخماعيت و ألاخالقيت للمؤظعاث جضامىا مع فجاء  هزا اإلالخقى للبدث عً واقع و أهميت جطبيقاث اإلاعؤوليت  

 لثرة اإلاشامل و ألاصماث التي حعخذعي منها مىاحهت الضغىطاث و الخطىساث اإلادعاسعت.

 و مً هزا جأحي أهميت هزا اإلالخقى في مجاى اإلاعؤوليت الاحخماعيت و ألاخالقيت و التي جخلخص في:

ت العالقت بين اإلاجخمع و اإلاؤظعاث؛ابشاص أهميت جبني اإلابادساث الاحخماعيت التي جٍض-  ذ مً جقٍى

 أهميت إعادة الىغش في عالقت اإلاؤظعاث بالبيئت في عل جدقيق ابعاد الخىميت اإلاعخذامت؛-

ض اإلاعؤوليت الاحخماعيت؛-  جفعيل اإلاقىماث ألاخالقيت لخعٍض

 أهميت جبني ابعاد اإلاعؤوليت في عل ألاصماث.-

 بالعؤاى الخالي:و عليه ًمنً صياغت هزه الاشهاليت 

 

 كيف جضاهم املضؤولية الاجحماعية في ثحقيق ثكامل بين ابعذها و أهذاف املؤصضة في ظل ألازمات؟ 

 

 

 ديباجة امللحقى



 

 

 

 هذاف اإلاؤظعاث.أهميت اإلاعؤوليت الاحخماعيت في الخأثير على أ -

خأثش بالقيىد واإلاعخجذاث الاحخماعيت. -  أهميت أخالقياث ؤلاداسة باعخباسها بعذا فعاال ًؤثش ٍو

الاحخماعيت وأخالقياث ؤلاداسة ألحل جدقيق ألاهذاف الاحخماعيت والاقخصادًت  اإلافاهيم اإلاخعلقت باإلاعؤوليت  -

ت باإلاىاصاة  أمام صعىباث وخخميت الخىفيق بين الاوشغاالث الاقخصادًت والاحخماعيت لخأمين البقاء والاظخمشاٍس

 مع أبعاد الخىميت اإلاعخذامت.
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 3حامعت الجضائش, 1

ت. مليت. 2  3حامعت الجضائش العلىم الاقخصادًت وعلىم الدعيير والعلىم الخجاٍس

 مخبر سأط اإلااى البششي وألاداء. 3
 

 

 

 

 ألظاجزة الباخثىن الذائمىن..1

 طلبت الذلخىساه..2

 اإلاهخمىن باإلاجاى..3

 

 

 

جهىن اإلاذاخلت اإلاقذمت أصيلت لم ٌعبق لها وأن وششث أو قذمذ في اإلالخقياث وألاًام الذساظيت  أن.1

 العلميت أو وششث في مجلت علميت.

 أن جهىن اإلاذاخلت ضمً أخذ مداوس اإلالخقى..2

 أن جشاعي اإلاذاخلت اإلاىهج العلمي اإلاخعاسف عليه. .3

ت أو .4  الفشوعيت.أن جهىن اإلاذاخلت باللغت العشبيت أو الاهجليًز

ت في خالت ما إرا ماهذ اإلاذاخلت  باللغت العشبيت، وملخص باللغت العشبيت .5 أن ًقذم ملخص باللغت الاهجليًز

 أظطش. 10في خالت ما إرا ماهذ اإلاذاخلت باللغت ألاحىبيت في خذود 

ذ عذد الباخثين اإلاشاسلين في اإلاذاخلت الىاخذة عً باخثين اثىين..6  أن ال ًٍض

ذ عذد صفداث اإلاذاخلت  أن.7  صفداث. 10عً صفدت وأن ال ًقل عً  15ال ًٍض

 times new romanباليعبت للغت العشبيت وبخط 14وبمقاط  simplifiedArabicأن جنخب اإلاذاخلت بخط .8

 باليعبت للغت ألاحىبيت. 12ومقاط   

قت الخىثيق آلالي .9  .12وبمقاط  APAأن ًخم التهميش وفقا لطٍش

 مً الجىاهب.  2.5ًخم جشك معافت  أن.10
 

 

 

 

 ؛2022أكتوبر  10: آخر أجل الستقبال المداخالت .1

 ؛2022 أكتوبر 25يتم الرد على المداخالت المقبولة في أجل أقصاه .2

 لالستفسار يمكن التواصل عبر البريد االلكتروني التالي:.3
responsabilitesociale.crise@gmail.com 

 .اضغط هنا رابط المشاركة: 

 أهذاف امللحقى

 محاور امللحقى

 جبني اإلاىاطىت في عل جدقيق اإلاعؤوليت الاحخماعيت؛: املحور ألاول 

 

ض اإلاماسظاث الاحخماعيت و ألاخالقيت للفشد؛: املحور الثاني  آلياث حعٍض

 

 في عل ألاصماث العياظيت؛مماسظاث اإلاعؤوليت الاحخماعيت و ألاخالقيت : املحور الثالث

 

 مماسظاث اإلاعؤوليت الاحخماعيت و ألاخالقيت في عل ألاصماث اإلااليت؛: املحور الرابع

 

 مماسظاث اإلاعؤوليت الاحخماعيت و ألاخالقيت في عل ألاصماث الصحيت؛: املحور الخامط

 

 ألاخالقيت في عل حائدت مىسوها.همارج عً جطبيقاث اإلاعؤوليت الاحخماعيت و : املحور الضادش

 

 الجهات املنظمة

 الجهات املذعوة

 شروط و كيفية املشاركة

 ثواريخ مهمة
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