اندًٕٓسٌح اندضائشٌح انذًٌمشاطٍح انشؼثٍح
ٔصاسج انرؼهٍى انؼانً ٔانثحث انؼهًً
خايؼح ػثاط نغشٔس خُشهح
ذحد انشػاٌح انسايٍح نًذٌش خايؼح ػثاط نغشٔس

األسرار انذكرٕس سٍاب سشٍذ

كهٍح انؼهٕو اإلَساٍَح ٔاالخرًاػٍح
ذُظى
ندوات علمٌة وطنٌة

حٕل

المرافقة المنهجٌة
لمذكرات الماستر
انًحٕس األٔل2017/11/21 :
انًحٕس انثاًَ ٔانثانث 2018/01/24 :
انًحٕس انشاتغ2018/04/17 :

إشكانٍح انُذٔج:
ٌعد البحث العلمً ذو طبٌعة متماسكة  ،تتصل به
المقدمات بالنتائج ،كما ترتبط به النتائج بالمقدمات ،لذا فان
من الضروري أن ٌقوم الطالب (الباحث) منذ اختٌار
الموضوع بوضع تصمٌم منهجً لكافة الخطوات التً
ٌشتمل علٌها البحث ،وٌتطلب هذا التصمٌم أسالٌب منهجٌة
وعلمٌة مقننة وفق تدرٌبات تخص المسائل المنهجٌة
السلٌمة والتً نرى ضرورة تدرٌب الطالب علٌها للتحكم
فٌها .مع العلم أن منهجٌة البحث العلمً تتضمن طرقا
عدٌدة ورؤى متنوعة ٌسودها االختالف بٌن الباحثٌن
وتخضع كلها لمنطق معقول.
والمالحظ على طلبة الماستر نقص التحكم المنهجً فً
مذكرات التخرج خاصة فً مراحل وخطوات إعداد
المذكرات من بداٌة البحث إلى نهاٌته وعلٌه توجب من
المرافق القٌام بعملٌة المرافقة المنهجٌة للبحث وهذا حسب
كل تخصص ولٌتفادى الطالب أي إخالل منهجً فً مذكرته
ب
عملً مستقبال إلعداد أطروحات تلٌق ه
ا
وأن يتدرب
وبمكتسباته المنهجٌة التً تلقاها ضمن مرحلة تعلٌمه
الجامعً .وانطالقا من هذه الحقائق التً تفرضها علٌنا
البحوث المٌدانٌة تأتً هذه الندوات لتتٌح الفرصة لألساتذة
لتناول هذا الموضوع حسب تخصصات مختلفة (اجتماعٌة
وإنسانٌة) حتى تعم الفائدة وتصحح بعض األخطاء الشائعة
والتً أصبحت مسلمات ٌجب تداركها لنتمكن من الوصول
إلى نتائج تتٌح لنا تحكما منهجٌا ومعرفٌا أفضل للموضوع.
وبهذا نحاول من خالل هذه الندوات العلمٌة تقدٌم خدمة
علمٌة ومنهجٌة للطلبة الباحثٌن والتطرق لتنظٌم سلسلة
من الندوات العلمٌة فً إطار مرافقة الطالب منهجٌا بشكل
متزامن مع مراحل إعداد مذكرة الماستر من اختٌار
الموضوع إلى غاٌة تسلٌم المذكرة ومناقشتها .
وعلٌه ٌسعدنا أن ندعو جمٌع األساتذة للمشاركة فً
فعالٌات هذه الندوات العلمٌة إما بشكل أوراق علمٌة ،أو
بالحضور والمناقشة واإلثراء.

أْذاف انُذٔج
 - 1انرطشق إنى اإلطاس انُظشي ٔانًفاًًٍْ
نًزكشاخ انرخشج يا سرش ٔكٍفٍح اإلػذاد نٓا.
2

3

4

5

 إذثاع إخشاءاخ يُٓدٍح سهًٍح ٔيٕائًحنهًٕضٕع انًخراس ٔكٍفٍح ذٕظٍف ْزِ
اإلخشاءاخ يُٓدٍا يٕضٕػٍا .أياو انضغٕطاخ
انرً ٌرؼشض نٓا انطانة ٔيُٓا انٕلد .
 يساػذج انطانة ػهى انرحكى انًُٓدً فًيٕضغ تحثّ ٔكزا األدٔاخ انًُٓدٍح تطشٌمح
ذرٕافك ٔانًذاخم انًُٓدٍح ٔخاصح ذكُٕنٕخٍا
اإلػالو اَنً ٔخاصح يا ذؼهك تاألسانٍة
اإلحصائٍح فً يؼاندح ٔػشض انةٌاَاخ
اإلحصائٍح يٍذاٍَا.
 إكساب انطهثح انطشٌمح انًُٓدٍح انصحٍحح فًاالخرٍاس ٔانذساسح ٔانًؼاندح ٔانرحهٍم
نًٕضٕع انثحث نرؼًٍى انُرائح.
 اكرساب انطانة انصفاخ انخهمٍح كاألياَحانؼهًٍح ٔاالػرشاف تاَخش .

يحأس انُذٔاخ
انًحٕس األٔل -اإلطاس انُظشي ٔانًفاًًٍْ فً انًزكشج
أسثاب اخرٍاس انًٕضٕع ،اإلشكانٍح ،األْذاف،
األًٍْح ،انفشٔض ،انًفاٍْى ٔإخشاءاخ ذحذٌذْا.
انًحٕس انثاًَ-انذساساخ انساتمحٔ ،انًماستاخ
انُظشٌح ،االلرثاط ٔانرًٍٓش ٔاألياَح انؼهًٍح.
انًحٕس انثانث-اإلخشاءاخ انًُٓدٍح نهثحث (انًُٓح،
انًؼاٌُح ،األدٔاخ :انًماتهح ،االسرثٍاٌ. )....،
انًحٕس انشاتغ-ػشض ٔذحهٍم انثٍاَاخٔ ،أسانٍة
ذفشٌغ ٔيؼاندح انثٍاَاخ تاسرخذاو  ، spssيُالشح
انُرائحٔ ،كراتح انرمشٌش انُٓائً نهثحث.

اللجنة العلمٌة للندوات
رئٌس اللجنة العلمٌة :
د .حمزاوي سهى
_أعضاء اللجنة العلمٌة :
جامعة خنشلة
 أ.د .معٌرش موسًجامعة باتنة
 أ.د .عوفً مصطفًجامعة باتنة
أ.د .بوذراع أحمدخايؼح تشج تٕػشٌشٌح
أ.د -لشصٌض يحًٕد
خايؼح تسكشج
أ .د-يهٍكح ػشػٕس
جامعة خنشلة
د .بن رمضان سامٌة
جامعة خنشلة
د .بادٌس عبد القادر
جامعة خنشلة
د-طاوطاو الشرٌف
خايؼح خُشهح
د .سحايٍُح سؼٍذج
خايؼح خُشهح
د -نٍايٍٍ شؼثاٌ
خايؼح خُشهح
د -طشاد طاسق
خايؼح خُشهح
د .سؼٍذج تٍ ػشً
خايؼح خُشهح
د -أتشكاٌ صانح
خايؼح خرشهح
د -تٕذشػح ػهى
جامعة خنشلة
د.راضٌة لبرش
جامعة خنشلة
د-سعٌدي طارق
جامعة باتنة
د -بن بعطوش حكٌم
جامعة باتنة
د -قارح سماح
خايؼح تسكشج
د.صثطً ػثٍذج
خايؼح تسكشج
د .تٍ ػًش سايٍح
جامعة أم البواقً
د  -ابرٌعم سامٌة
خايؼح أو انثٕالً
د -فضهٌٕ انضْشج
د -تغذاد تاي ػثذ انمادس انًشكض اندايؼً غهٍضاٌ
د -تٕطثال سؼذ انذٌٍ انًشكض اندايؼً غهٍضاٌ
خايؼح ذثسح
د-صٕانحٍح يٍُش

اللجنة التنظٌمٌة للندوات
رئٌس اللجنة التنظٌمٌة:
أ .كواشً سامٌة
_أعضاء اللجنة التنظٌمٌة:
أ .كلٌل صالحأ .سارة أشواق بهلولأ .بن دعاس مٌلودأ .عالوة محمدأ .طالبً عبد الحقأ .معوشة عبد الحفٌظأ -ملٌكة عمرون
أ-هالة لبرارة
طلبة الدكتوراه:
شكري عاشورينجٌمة قرزطبوجوراف نضرةبلفقٌر زهٌراستمارة المشاركة
االسم ...............اللقب ...............................
الوظٌفة ................................................
الرتبة ..................................................
التخصص ..............................................
مؤسسة االنتماء .......................................
البرٌد االلكترونً ......................................
رقم الهاتف ............................................
محور المشاركة ........................................
عنوان المداخلة .........................................
ملخص المداخلة(ال ٌتجاوز  150كلمة) ...............
مالحظة
ترسل استمارة المشاركة للعنوان االلكترونً التالً:
samia1975@gmail.com

ششٔط انًشاسكح
ٌ-1دة أٌ ذكٌٕ انًذاخهح ضًٍ يحأس انُذٔاخ.
-2ذمذو انًذاخهح تانهغح انؼشتٍح أٔ انفشَسٍح أٔ االَدهٍضٌح يغ
ذمذٌى انًذاخهح تانهغح انؼشتٍح ال ذردأص  25صفحح ٔال ذمم ػٍ
 15صفحح .
-3ػهى انًشاسن إذثاع يُٓدٍح يٕحذج فً انًذاخهح.
-4ذكرة انًذاخهح تانؼشتٍح،تخظ ٔ Simplified Arabicتحدى
، 14أيا انهغح انفشَسٍح ٔاالَدهٍضٌح فركرة تخظ Times New
ٔ Romanتحدى .12
 -5أٌ ال ذكٌٕ انًذاخهح انًمذيح نهًشاسكح يُشٕسج أٔ يمذيح فً
ذظاْشج ػهًٍح ساتمح .
 -6ذخضغ كم انًهخصاخ ٔانًذاخالخ نرحكٍى نهدُح انؼهًٍح
نهُذٔاخ
 -7ذمثم انًذاخالخ انفشدٌح ٔانثُائٍح فمظ.
 -8ػهى انًشاسكٍٍ االنرضاو تششٔط انًشاسكح فً انُذٔاخ
ٔاالنرضاو تانًٕاػٍذ انرانٍح:
يٕاػٍذ ْايح

انشصَايح األٔنٍح نهُذٔاخ :
انًحٕس األٔل2017/11/21 :
انًحٕس انثاًَ  +انًحٕس انثانث2018/01/24 :
انًحٕس انشاتغ2018/04/17 :
انًحٕس األٔل
 آخش اخم إلسسال انًذاخالخ َٕ 15فًثش 2017 انشد ػهى انًذاخالخ انًمثٕنح َٕ 16فًثش 2017انًحٕس انثاًَ
 آخش اخم إلسسال انًذاخالخ  05دٌسًثش 2018 انشد ػهى انًذاخالخ انًمثٕنح  07دٌسًثش 2018انًحٕس انثانث
 آخش اخم إلسسال انًذاخالخ  15فٍفشي 2018 انشد ػهى انًذاخالخ انًمثٕنح  17فٍفشي 2018انًحٕس انشاتغ
 آخش اخم إلسسال انًذاخالخ  05افشٌم 2018 -انشد ػهى انًذاخالخ انًمثٕنح  07أفشٌم 2018

