الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعـة محمد خيضـر بسكــرة
كليـــة العلـــوم االقتصاديــــــة
و التجاريــة وعلـــــوم التسيير

مخبر العلــــوم االقتصاديـــة و علـــوم التسيير

برنامج الملتقى الوطني حول:

منهــجيـــة إعـــداد البحـــوث العلميــــة
يومي  -22-21نوفمبر 2018
09:00-08:30
افتتــــاح الملتقى
استقبال الضيوف
كلمة مدير المخبر
كلمة عميد الكلية
كلمة رئيس الجامعة

الجلســـات العلميــــة  -برنامج اليوم األول -
الجلسة األولى11:00 – 09:00 :
الرئيس:أ .د /رحماني موسى

أ /د حجازي إسماعيل
09:30-09:00

د /معاليم سعاد
د /بختي إبراهيم

10:00 -9.30
أ/د منصوري كمال

المقرر:د /غقال الياس

أهمية البحث الوثائقي في إعداد البحوث
العلمية
الدليل المنهجي إلعداد البحوث العلمية وفق
طريقة IMRAD
اإلجراءات المنهجية في إعداد البحث
العلمي

جامعة بسكرة
جامعة ورقلة
جامعة بسكرة

10:30-10:00

مناقشة

11:00–10:30
الجلسة الثانية 13:00-11:00 :

11:30-11:00
12:00-11:30
12:30-12:00

المقرر:د /نصرالدين بوريش
الرئيس :أ.د /مفتاح صالح
أساليب تحليل البيانات بين النظرية و
جامعة ورقلة
التطبيق
أ/د شعوبي محمد فوزي
 تقديم حاالت باستعمال البرنامج -SPSSأ /د موسي عبد الناصر

األمانة العلمية في إعداد البحوث

جامعة بسكرة

د /شرقي خليل

دراسة ببليومترية لجودة التعليم العالي

جامعة أم البواقي

د /يحياوي فتحية

13:00-12:30

طرق ومنهجية كتابة البحوث في العلوم
اإلقتصادية

أ/د الطيب داودي

مناقشة

جامعة بسكرة

13:30–13:00

الجلســـات العلميــــة  -برنامج اليوم الثاني –
الخميس 2018-11-22
الجلسة األولى11:00 – 09:00 :
الرئيس :أ.د /كمال منصوري

09:30-09:00

10:00 -9.30

المقرر:د /شرون رقية

د /بن عواق أمين

استخدامات أدوات التحليل االقتصادي في
منهجية البحث العلمي

جامعة سطيف

د /باشا فاتن

أساليب و طرق إلقاء العروض العلمية

جامعة بسكرة

د /روينة عبد السميع
10:30-10:00

براديغمات البحث العلمي في علوم التسيير

د /غضبان حسام الدين

مناقشة

جامعة بسكرة

11:00–10:30
الجلسة الثانية 13:00-11:00 :
المقرر :أ /منصوري رقية

الرئيس :أ.د /عبد الناصر موسي

اإلجراءات المنهجية لجودة االستبيان

11:30-11:00

د /لمين فالتة

12:00-11:30

أ.د /فالحي صالح

التحوالت الحديثة في مناهج انجاز البحوث
و الرسائل الجامعية و فنيات تدوين
المراجع

د /أقطي جوهرة

الثبات و الصدق في المنهجين الكمي و
النوعي

جامعة بسكرة

– من التصميم إلى التحكيم--

12:30-12:00

مناقشة

13:00–12:30

توصيات الملتقى
توزيع الشهادات
كلمة االختتام

جامعة باتنة

جامعة بسكرة

