الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة باتنة 1

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم االجتماع والديموغرافيا

ينظم يوما دراسيا حول:

الممارسة البحثية لطلبة ما بعد التدرج
ضمن ضوابط األسس المنهجية واخالقيات البحث

يوم  12مارس 2019بمقر الكلية

إشكالية اليوم الدراسي:
يعد البحث العلمي ضرورة من ضروريات النجاح
ومعيار يحدد مدى تقدم الدول والجامعات ،ويستند تقييمه على
الممارسة البحثية التي تحكمها أسس منهجية من جهة
وضوابط أخالقية من جهة أخرى.
وتبدأ الممارسة البحثية في مرحلة التدرج للطلبة ،غير
انها تأخذ بعدا أكثر نضجا في مرحلة ما بعد التدرج ضمن
نظام  - LMDالطور الثاني والثالث ( ماستر  /دكتوراه) -
فيصبح اتقان الشروط المنهجية للممارسة البحثية لطلبة ما
بعد التدرج ،مطلبا يستدعي أهمية احترام األسس المنهجية
إلعداد البحوث من جهة ،باعتبارها اإلطار المرجعي للباحث
خاصة مع حركية تطور األدوات وابتكار التقنيات ،مما
يتطلب ضرورة االلمام بها ،حتى يتسنى للباحث استخدامها
والتحكم فيها ليكون المنتوج البحثي على درجة من الكفاءة
والدقة ،مع االلتزام بأخالقيات البحث من جهة أخرى والتي
تعد قيم معيارية تضبط هذه الممارسة وتؤدي الى االلتزام
باألمانة العلمية والموضوعية والحياد وغيرها من االخالق
التي تشكل السمات البارزة للباحث العلمي.
وكون البحث العلمي من أهم واعقد أوجه النشاط
الفكري ،فان الجامعات تبذل جهودا في تدريب الطالب على
اكتساب المهارات التي تجعلهم قادرين على الممارسة
البحثية ،للرقي بالدراسات وهذا يستدعي ضرورة الرقي

بالوعي البحثي للطالب بتمكينه من األساليب والتقنيات
وركائز البحث ،ليصبح مدركا لمقدار المسؤولية وواعيا
لتمثالت األمانة العلمية والملكية الفكرية وغيرها من
االلتزامات األخالقية التي تنتج معرفة نوعية.

والمتتبع لواقع الممارسة البحثية لطلبة ما بعد
التدرج ( ماستر – دكتوراه) ،يالحظ و يلتمس وجود
تجاوزات لدى بعض الطلبة تعكس نقص االلتزام باألسس
المنهجية ،الى جانب بعض الممارسات الالأخالقية
كالسرقات العلمية وغيرها ،والتي انعكست على جودة
المنتوج البحثي.
وعليه وانطالقا مما سبق ،يتبادر الى الذهن تساؤل هام:
 كيف يمكن تفعيل الممارسة البحثية لطلبة ما بعد التدرجضمن ضوابط األسس المنهجية واخالقيات البحث العلمي؟
ويأتي هذا اليوم الدراسي لتسليط الضوء على واقع
الممارسة البحثية لطلبة ما بعد التدرج ،والصعوبات التي
تواجهها ،وبحث سبل تفعيلها ،خاصة وانه ال يمكن عزلها
عن السياق العام للمنظومة الجامعية بكل مكوناتها.

اهداف اليوم الدراسي:




اتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين لالحتكاك
والتواصل وتبادل المعارف والخبرات.

للممارسة البحثية لطلبة ما بعد التدرج في

تسليط الضوء على واقع الممارسة البحثية لطلبة

الكشف والتعرف على الصعوبات التي تواجه
الممارسة البحثية لطلبة ما بعد التدرج.



تذليل الصعوبات المنهجية التي تواجه طلبة ما بعد
التدرج وتشجيعهم على البحث العلمي الفعال.





محاور اليوم الدراسي:
المحور األول :األسس والمضامين المنهجية

ما بعد التدرج.


شروط قبول المداخالت:


انسجام موضوع المداخلة مع محاور اليوم الدراسي.



يشترط في البحث ان يكون اصيال ،لم يسبق
المشاركة به في فعاليات أخرى ،مع االلتزام بطرق

إطار اخالقيات البحث.

التوثيق العلمية.

(األسس المنهجية للبحث العلمي ،اخالقيات
البحث العلمي ،تقييم الممارسة البحثية....الخ).

المحور الثاني :صعوبات الممارسة البحثية

( طبيعة المراجع ،الخبرة ،طرق التقييم ،طرق

توجيه الطلبة لتحقيق الممارسة البحثية ضمن

استخدام

ضوابط األسس المنهجية واخالقيات البحث

اإلمكانيات المادية.....الخ).

وتوظيف

مواعيد هامة:
اخر اجل لقبول الملخصات 05 :فيفري .2019
الرد على الملخصات 10 :فيفري .2019

لطلبة ما بعد التدرج.

تكنولوجيا



تقبل المداخالت الثنائية ،ومشاركة طلبة الدكتوراه.

المعلومات،

تقديم مقترحات تساهم في تفعيل الممارسة البحثية

المحور الثالث :اليات تفعيل الممارسة

لطلبة ما بعد التدرج.

البحثية لطلبة ما بعد التدرج.

اخر اجل الستقبال المداخالت 05 :مارس .2019
ارسال الدعوات 07 :مارس .2019
انعقاد اليوم الدراسي 12 :مارس  2019بمقر الكلية

ترسل الملخصات والمداخالت على البريد
االليكتروني التالي:
Zeghina123@hotmail.fr

 رئيس اللجنة التنظيمية االستاذ :عرعار انسالهيئة المشرفة على اليوم الدراسي:
 -رئيسة اليوم الدراسي االستاذة :نوال زغينة

 -رئيس اللجنة العلمية االستاذ :عبد المؤمن فؤاد

أعضاء اللجنة التنظيمية:
 األستاذة :يمينة نزار -األستاذ :بوكرشة رشيد

استمارة المشاركة:
االسم و اللقب.............................................. :
الدرجة العلمية............................................. :

التخصص.................................................. :

طلبة الدكتوراه:

أعضاء اللجنة العلمية:

المؤسسة................................................... :

 -سهام عيشور

البريد االلكتروني......................................... :

 -األستاذة :بوشحيط فتيحة

 -طهيرة عواج

الهاتف.................................................... :

 -كتيبة بغامي

عنوان المداخلة........................................... :

 األستاذة :ليندة العابد -األستاذة :سماح قارح

األستاذة :ليلى زروال-

األستاذ :قنفوذ محي الدين

 -األستاذ :خشمون محمد

 بوقعدة احسان سهام غشام -صحراوي حمامة

المحور.................................................... :
ملخص البحث:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
...................................................................

