
تقنياتوالاألساليبمنبتمكينهللطالبالبحثيبالوعي

عياوواالمسؤوليةلمقدارمدركاليصبحالبحث،وركائز

منوغيرهاالفكريةوالملكيةالعلميةاألمانةلتمثالت

.نوعيةمعرفةتنتجالتياألخالقيةااللتزامات

عدبمالطلبةالبحثيةالممارسةلواقعوالمتتبع

وجوديلتمسويالحظ،(دكتوراه–ماستر)التدرج

ألسسباااللتزامنقصتعكسالطلبةبعضلدىتجاوزات

الالأخالقيةالممارساتبعضجانبالىالمنهجية،

جودةعلىانعكستوالتيوغيرها،العلميةكالسرقات

.البحثيالمنتوج

:وعليه وانطالقا مما سبق، يتبادر الى الذهن تساؤل هام

التدرج كيف يمكن تفعيل الممارسة البحثية لطلبة ما بعد-

مي؟ضمن ضوابط األسس المنهجية واخالقيات البحث العل

اقع ويأتي هذا اليوم الدراسي لتسليط الضوء على و

التي الممارسة البحثية لطلبة ما بعد التدرج، والصعوبات

لها تواجهها، وبحث سبل تفعيلها، خاصة وانه ال يمكن عز

.عن السياق العام للمنظومة الجامعية بكل مكوناتها

:اليوم الدراسيإشكالية 

النجاحضرورياتمنضرورةالعلميالبحثيعد

علىمهتقييويستندوالجامعات،الدولتقدممدىيحددومعيار

جهةمنمنهجيةأسستحكمهاالتيالبحثيةالممارسة

.أخرىجهةمنأخالقيةوضوابط

غيربة،للطلالتدرجمرحلةفيالبحثيةالممارسةوتبدأ

منضالتدرجبعدمامرحلةفينضجاأكثربعداتأخذانها

-(دكتوراه/ماستر)والثالثالثانيالطور-LMDنظام

ماطلبةلالبحثيةللممارسةالمنهجيةالشروطاتقانفيصبح

جيةالمنهاألسساحترامأهميةيستدعيمطلباالتدرج،بعد

ثللباحالمرجعياإلطارباعتبارهاجهة،منالبحوثإلعداد

مماالتقنيات،وابتكاراألدواتتطورحركيةمعخاصة

تخدامهااسللباحثيتسنىحتىبها،االلمامضرورةيتطلب

لكفاءةامندرجةعلىالبحثيالمنتوجليكونفيهاوالتحكم

يوالتأخرىجهةمنالبحثبأخالقياتااللتزاممعوالدقة،

زامااللتالىوتؤديالممارسةهذهتضبطمعياريةقيمتعد

االخالقمنوغيرهاوالحيادوالموضوعيةالعلميةباألمانة

.العلميللباحثالبارزةالسماتتشكلالتي

النشاطأوجهواعقدأهممنالعلميالبحثوكون

علىالطالبتدريبفيجهوداتبذلالجامعاتفانالفكري،

الممارسةعلىقادرينتجعلهمالتيالمهاراتاكتساب

قيالرضرورةيستدعيوهذابالدراساتللرقيالبحثية،

الجزائرية الديموقراطية الشعبيةالجمهورية 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

1جامعة باتنة 

العلوم اإلنسانية واالجتماعيةكلية 

والديموغرافياقسم علم االجتماع 

:يوما دراسيا حولينظم 

عد التدرجالممارسة البحثية لطلبة ما ب
بحثالضمن ضوابط األسس المنهجية واخالقيات 
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:شروط قبول المداخالت

انسجام موضوع المداخلة مع محاور اليوم الدراسي.

يشترط في البحث ان يكون اصيال، لم يسبق

رق المشاركة به في فعاليات أخرى، مع االلتزام بط

.التوثيق العلمية

وراهتقبل المداخالت الثنائية، ومشاركة طلبة الدكت.

:هامةمواعيد 

.2019فيفري 05: اخر اجل لقبول الملخصات

.2019فيفري 10: الرد على الملخصات

.2019مارس 05: اخر اجل الستقبال المداخالت

.2019مارس 07: ارسال الدعوات

الكليةبمقر 2019مارس 12: انعقاد اليوم الدراسي

د ترسل الملخصات والمداخالت على البري
:االليكتروني التالي

Zeghina123@hotmail.fr

:اليوم الدراسيمحاور 

ة األسس والمضامين المنهجي: المحور األول

ج في للممارسة البحثية لطلبة ما بعد التدر

.إطار اخالقيات البحث

تاخالقياالعلمي،للبحثالمنهجيةاألسس)

.(الخ....البحثيةالممارسةتقييمالعلمي،البحث

ثية صعوبات الممارسة البح: المحور الثاني

.لطلبة ما بعد التدرج

طرقالتقييم،طرقالخبرة،المراجع،طبيعة)

المعلومات،تكنولوجياوتوظيفاستخدام

.(الخ.....الماديةاإلمكانيات

اليات تفعيل الممارسة :الثالثالمحور 

.البحثية لطلبة ما بعد التدرج

:اليوم الدراسياهداف 

اكلالحتكوالمهتمينللباحثينالفرصةاتاحة

.والخبراتالمعارفوتبادلوالتواصل

لطلبةالبحثيةالممارسةواقععلىالضوءتسليط

.التدرجبعدما

جهتواالتيالصعوباتعلىوالتعرفالكشف

.التدرجبعدمالطلبةالبحثيةالممارسة

بعدماةطلبتواجهالتيالمنهجيةالصعوباتتذليل

.الالفعالعلميالبحثعلىوتشجيعهمالتدرج

منضالبحثيةالممارسةلتحقيقالطلبةتوجيه

البحثواخالقياتالمنهجيةاألسسضوابط

البحثيةةالممارستفعيلفيتساهممقترحاتتقديم

.التدرجبعدمالطلبة



:المشاركةاستمارة 

: ..............................................االسم و اللقب

: .............................................الدرجة العلمية

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

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

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

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

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

: ....................................................المحور

:البحثملخص 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
...................................................................

انسعرعار: رئيس اللجنة التنظيمية االستاذ-

:أعضاء اللجنة التنظيمية

يمينة نزار: األستاذة-

رشيد                                  بوكرشة: األستاذ-

:طلبة الدكتوراه

عيشورسهام -

عواج طهيرة-

بغاميكتيبة -

احسان                بوقعدة-

غشامسهام -

صحراوي حمامة -

:  المشرفة على اليوم الدراسيالهيئة 

زغينةنوال : االستاذةرئيسة اليوم الدراسي -

ؤادعبد المؤمن ف: االستاذرئيس اللجنة العلمية -

:أعضاء اللجنة العلمية

فتيحةبوشحيط: األستاذة-

ليندة العابد: األستاذة-

سماح قارح    : األستاذة-

ليلى زروال : األستاذة-

الدينمحي قنفوذ: األستاذ-

محمدخشمون: األستاذ-
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