
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 أدرار -جامعة أحمد دراية 

 
 

كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية والعلوم 

 .اإلسالمية
مخبر الدراسات اإلفريقية للعلوم اإلنسانية والعلوم 

 .االجتماعية
 هجفرقة البحث دراسات نقدية مغاربية ومنا

 أ.د. تكتك إكرام برئاسة

 بالتنسيق مع قسم العلوم االنسانية

 
 ً  تنظم يوماً دراسيا

 بعنوان: 

البحوث " منهجية إعداد 

 والدراسات العلمية "
 يوم: 

26/11/2019 

بقاعة السمعي البصري، 

 جامعة أحمد دراية أدرار

 الديباجة:        
يعد البحث العلمي من أهم وأقدم         

ات البحثية  وأكثر ها أهمية في كافة الموضوع

فهو يعتبر من ضروريات هذا  ،نواحي الحياة

والمحرك األساسي لكل تقدم وتطور   العصر

من خالل االكتشافات التي يقدمها في كافة 

دفع  المجاالت، فالبحث العلمي له دور كبير  في

دور كبير في عجلة التطور نحو األمام، وله 

صحيحة، وتصحيح إثبات صحة النظريات ال

ولن تصل المجتمعات  ،النظريات الخاطئة

اإلنسانية إلى ما وصلت إليه اآلن إال بتشجيعها  

وسهرها الدائم على تطوير البحث العلمي،  

وإذا كانت هذه هي مكانة البحث العلمي في 

تقدم العلوم والمعرفة فإّن المنهجية تعتبر 

محرك البحث العلمي ذاته، ألن الغرض 

من المنهجية هو محاولة فهم األمور   األساسي

 في المحيط الذي يعيش فيه اإلنسانوالعالقات 

والكشف  والتحقيق في اكتساب المعرفة من 

أجل الوصول إلى النظريات  والقوانين التي 

 تحكم الكون  وتسيره. 

وكما هو معلوم أن من أهم المشاكل التي       

 تعاني منها العلوم هو تدني مستوى إعداد

األبحاث بشقيها النظري  والتطبيقي  والذي 

يتوج في مراحله األولى بمذكرة التخرج التي 

كثر الحديث عن قيمتها العلمية  والبيداغوجية، 

ومن التحديات التي تواجه الباحثين هي عدم 

الوصول إلى ربط منطقي علمي بحثي في 

المجتمع، ألن أي بحث إن لم يكن له عوائد 

بحثا ال قيمة له في واقع  على المجتمع سيكون

 المجتمع.

 

 اإلشكالية:        
من هذا المنطلق أردنا أن يكون لهذا اليوم        

الدراسي إشكالية أساسية مرتبطة بمدى نجاعة 

البحث العلمي بمناهجه  ومدارسه  وأدواته 

المختلفة في مساعدة الباحثين  والطلبة على 

لمية  العالبحوث اختالف تخصصاتهم إلعداد 

واألوراق القابلة للنشر سواء كان ألغراض 

أو كرصيد معرفي يدعم مسيرة الباحث  ،الترقية

والطالب العلمية، وذلك باعتماد منهجية علمية 

مضبوطة ومحكمة بحسب التخصص  

 وموضوع البحث. 

 أهداف اليوم الدراسي
تزويد الباحثين و الطلبة بالمعارف  .1

وفق المتعلقة بمفاهيم البحث العلمي. 

 منهجية علمية مضبوطة و محكمة.

تمكين الباحثين والطلبة من تصميم  .2

مقال علمي رفيع المستوى، يستوفي 

 جميع الشروط المنهجية والمعرفية.

تحقيق القدر الكافي من االتفاق حول  .3

أكثر مسائل المنهجية، وذلك إلثارة 

الجدل واالختالف القائم على الساحة 

لق بمناهج األكاديمية العلمية فيما يتع

البحث، وبالتالي تحقيق تقييم موضوعي 

 لمستوى البحوث. 
 



 

 
 محاور اليوم الدراسي

: أهمية المنهجية  المحور األول (1

العلمية وضرورتها في الدراسات 

 االكاديمية.

: واقع المنهجية العلمية  المحور الثاني (2

عند األساتذة الجامعيين في المجاالت 

 العلمية المختلفة.

الضوابط المنهجية في :  لثالمحور الثا (3

 إعداد األبحاث العلمية.

أساليب التوثيق :  المحور الرابع (4

واالستشهاد المرجعي في إعداد البحوث 

 .والدراسات العلمية

والمعوقات : المشاكل المحور الخامس (5

البحوث إعداد  الباحث عندالتي تواجه 

 العلمية.

 

 ضوابط ومواعيد:
لبحثية أال يتجاوز عدد صفحات الورقة ا -

بما  اتصفح 10صفحة، وال يقل عن 15

 فيها قائمة المصادر و المراجع.

 تحرر الورقة البحثية باستخدام برنامج  -

Word خط ،Simplified Arabic  ،

للهوامش، أما  12للنص،و  14مقاس 

بالنسبة للمداخالت باللغة األجنبية فتكون 

 . 12حجم Times New Romanبخط 

البحثية مع ينبغي أن تنسق األوراق  -

أصول العمل البحثي العلمي، و يجب أن 

 250تشمل الورقة البحثية ملخص في 

 .  كلمة

ال بد أن تكون الورقة البحثية معدة بعناية  -

وموثقة جيداً، ولم يسبق وأن شارك بها 

 في مؤتمرات علمية أو ندوات سابقة.

آخُر أجل إلرسال المداخالت كاملة  -

 20/11/2019.يوم:

اُق البحثية المشاِركة إلى تُرسُل األور -

 البريد اإللكتروني التالي:

adrar.dz-has.zaidi@univ 

اللجنة العلمية: برئاسة: د. زايدي 

 حسنية
 أ. بايشي عبد          تكتك إكرام د أ. -

 أ.          د جعفري مباركأ.  أ.   الحميد

 بالل صديق

                د. موالي أمحمد أ. -

 كوار فوزيةد.  -

 العيد رحاج قويدد.  -

 د. بوسعيد أحمد -

 د. كمون عبد السالم -

 د. بابا عبد هللا -

 د. بلبالي عبد الكريم -

 جاليلي أحمد د. -

 د. أسباعي أمحمد -

 محمد بن سويسيأ. -

 مومنة زكية كرفيس  أ. -

 عبد القادر بأبا لحبيأ.  -

أبا د. اللجنة التنظيمية: برئاسة:    

 الحبيب عبد القادر

             بالل صديق .أ       -     

 برمكي محمد .أ -

 ط. الزهرة زويني -

 ط. عبد الرحمن لمحارزري -

 بن وليد سارة ط. -

 ط. زيباك رانيا رانجا -

 بن عابد حنان ط. -

 بشرى لخريف ط. -

 ط. عبد القادر حاج أحمد  -

 مبارك فتيحة ابن -

mailto:has.zaidi@univ-adrar.dzm

