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 الجمهوريــة الجزائرية الديمقراطيـة الشعبية
 

 

 

 

 

 
    

   
       

 
 ينظم يوم دراسي علمي حول                                       

 مناهج البحث العلمي واخالقيات الباحث 

 تحت شعار:

 حسن انتق اء المنهج والتحلي باالمانة العلمية ضمان لفكر الجودة واستدامة التميز في البحث العلمي    
 8902افريل  90يوم 

 قاعة المحاضرات الكبرى مجمع سويداني بوجمعة.
 

 يوم ادلرايس العلميبرانمج ال 
 الافتتاح مراسيــــــــم التوقيت

 الوفود واملشاركني اس تقبال د08. 80س 

 ادلكتورة رئيسة اليوم ادلرايس العلمي لكمة  د 09.88س 

 مدير خمرب التمنية اذلاثية واحلمك الراشد الأس تاذ ادلكتور لكمة  د08. 80س 

 املتضمنة الإعالن عن الافتتاح الرمسي للملتقى   لكمة الس يد مدير د08. 80س 

 

 د19. 11د  اإىل  39. 90 الساعة من ى: التوقيتــالأولة ــــلســ ال 

 جامعة قاملة –ابراىيم بلعادي .د.أاجللسة:    رئيـــس

 اهليئـــــــــة عنوان املداخلــــــــــة املتدخل التوقيت
 قاملة جامعة   مراحل البحث العلمي براىيم بلعاديا دأ. د09. 90س 

 قاملة جامعة  املنهج بني األحادية والتعددية  أ.د رابح مراجي  د 09. 90س 
 أ.د شريف غياط د 59. 90س 

 د. ليليا بن صويلح 
 جامعة قاملة  حتليل املضمون وتطبيقاتو املنهجية يف العلوم االجتماعية

 جامعة قاملة 
 عنابة جامعة  كيفية إعداد البحث العلمي واملعايري اخلاصة بو د. فريدة سعيدي  د 99. 09س 
 قاملة جامعة  إشكالية االعتماد على الواقع كمجال وحيد يف تفسري الظاىرة االجتماعية د. وسيلة حرقاس .د09. 09س 

  قاملة  جامعة العلوم اإلنسانية بني املنهج الوضعي واملنهج التاويلي.  أ.حاج علي كمال  د 09. 09س 
 د. دمحم رشدي سلطاين  د09.  09س 

 أ. دمحم علي بلحسن
 جامعة بسكرة  صدق وثبات أداة البحث 

 جامعة بسكرة 
 أ.د عبد العزيز بودن د09.  09س 

 طالبة دكتواره –أ.سارة حيمدي 
 جامعة قسنطينة  العالقة األخالقية بني الباحث وجمتمع البحث العلمي

 جامعة قسنطينة 
 

 ــةـــــــــــــاقشــــــد  من09. 00س  -د    59. 09س 
 

 

 

 العمم   وزارة التعميم العالي والبحث    
 0091ماي  2جامعة         

  مخبر التنمية الذاتية والحكم الراشد   
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 د 59. 12د  اإىل  19. 11الساعة من  ـــة: التوقيتــــاهيـــــــالثة ـــــلســــ ال 

                                            جامعة عنابة  –فريدة سعيدي  د.: ةــــــــرئيس اجللس

 اهليئـــــــــة عنوان املداخلــــــــــة املتدخل  التوقيت
 البحث العلمي يف حتقيق التنمية دور أ.د ماىر فرحان  د 09. 00س

 
 جامعة قاملة 

دراسة استطالعية على رسائل دكتوراه يف العلوم  -السرقات العلمية يف رسائل التخّرج من خالل هتميش املراجع    د. عبد القادر هبتان  د09. 00س 
  -اإلنسانية واالجتماعية

 قاملة جامعة 
 

القرار األخالقي خبصوص حاالت اإلخالل ابألمانة العلمية أسلوب اختاذ د. احسن خشة د09. 00س   جامعة قاملة 

 د.أبوبكر بوسامل  د 09. 00س 
 د.عروف راضية 

 مزكز جامعي ميلة دور البحث العلمي يف صناعة املعلومات وخلق القيمة املضافة
 جامعة تبسة 

 بوقموم دمحم  .د د59. 00س
   كنيدة زليخة.د

 قاملة جامعة    سياسة الرتاكم املعريف يف اجلزائر
 مركز جامعي ميلة

 إسحاق رمحاين د. د99. 00س
 طالبة دكتوراة -أ.ىاجر عيدود

 0جامعة ابتنة  أمهية الدراسات السابقة يف البحوث العلمية
 جامعة قاملة.

 د. قاتن ابشا  د09.  00س 
 أ. حنان شريط 

 جامعة بسكرة  -اخلطوات األساسية والّصياغة النموذجية - إلنشاء حبث علمي املسار االبستمولوجي
 جامعة قاملة

 .0بليدة جامعة  احملدد للقواعد املتعلقة ابلوقاية من السرقة العلمية و مكافحتها 0902جويلية  02املؤرخ يف  000قراءة يف القرار رقم  طالب دكتوراة. –دمحم كرموش أ. د09. 00س 
 

 واسرتاحة .ــةــــــــــــشــاقــــد  من58. 00س  -د    08 00س 
 

ــ ال   د 39.  14د اإىل 59. 12ة: التوقيت من الساعة ـــــــالثــــة الثـــــلســـ

 

                         جامعة قاملة      أ.د عمر عسوســــــــة: ــــــلسـس اجلــــرئي
 اهليئـــــــــة املداخلــــــــــة عنوان املتدخل  التوقيت

 قاملةجامعة  املفاىيم النظرية وكيفية قياسها  أ.د عمر عسوس د 59. 00س
 قاملة جامعة  عالقة املنهج العلمي ابلبحث العلمي د. فوزية زنقويف د 99. 00س 

 قاملة جامعة  التخرجإشكالية اإلطار التصوري يف اجناز مذكرات  د.خالد بوشارب بولوداين د09. 00س 

 قاملة جامعة  السرقة العلمية وإسرتاتيجية مواجهتها يف ظل التشريع اجلزائري  د. آمال بن صويلح د 09. 00س 

دبوش عبد القادر  د. د 09. 00س   
 د. بريي نورة

 قاملة جامعة  أساسيات املعاينة االحصائية وتطبيقاهتا يف الدراسات امليدانية
 جامعة قاملة

 طالبة دكتوراه  -أ. سعاد نزاري د 09. 00س 
 طالبة دكتوراه –أ.نصرية مهنة 

 دور اجلماعة العلمية يف ترقية البحث العلمي )خمابر البحث منوذجا (
 

 قاملة جامعة 
 جامعة قاملة

 عنابة جامعة  الباحث ومقتضيات األمانة العلمية ووسائل تعزيزىا طالب دكتوراه –أ.خالد خليف  د59.00س 
 د مناقشــة09. 00س  --د    99. 00 س

 

 املشاركة  وثوزًع شهاداتفعاليات اليوم ادلرايس العلمي اختتام د   03. 41الساعة 

 


