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 :ديباجة الملتقى

و االجتماعیــــــــة، مجموعــــــــة مــــــــن  اإلنســــــــانیةتواجــــــــه منهجیــــــــة البحــــــــث العلمــــــــي فــــــــي العلــــــــوم 

ـــــداخل مـــــع  ـــــات المعرفیـــــة ،�عضـــــها نـــــاتج عـــــن طبیعـــــة الموضـــــوع الـــــذي يت التحـــــد�ات و العقب

الـــــــذات العارفـــــــة و�عضـــــــها يتعلـــــــق �حداثـــــــة هـــــــذه العلـــــــوم و�حثهـــــــا الـــــــدائم عـــــــن ذاتهـــــــا، ممـــــــا 

يتطلـــــــــب مـــــــــن البـــــــــاحثین الـــــــــوعي بهـــــــــذه التحـــــــــد�ات و التحلـــــــــي �الیقظـــــــــة اال�ســـــــــتیمولوجیة 

وعي المنهجــــــي الضـــــــروري إلنتــــــاج معرفــــــة موضــــــوعیة وذات مصـــــــداقیة الالزمــــــة، وهــــــذا الــــــ

ـــــاهج وعیو�هـــــا  ـــــم بثغـــــرات المن ـــــع ووصـــــفه وتفســـــیره ،�ســـــتدعي العل ـــــى حصـــــر الواق وقـــــادرة عل

 اآللــــــــيو�یفیــــــــة اســــــــتعمالها �طــــــــرق ذ�یــــــــة، تجنبنــــــــا الوقــــــــوع فــــــــي وهــــــــم الوثوقیــــــــة والتطبیــــــــق 

 .القوة و الضعف فیها وأماكنلخلفیاتها  إدراكللمناهج، دون 

ــــــول  ــــــاج كــــــ إذا�مكــــــن الق ــــــة موضــــــوعیة،  أيان المــــــنهج شــــــرط الزم إلنت ــــــه شــــــرط  إالمعرف ان

ــــا وثغــــرات و�ــــذلك هــــو �حاجــــة  ــــه ،يتضــــمن عیو� ــــوعي المنهجــــي،  إلــــىالزم غیــــر �ــــاف ألن ال

ــــى تزو�ــــدنا �الكفــــاءة الالزمــــة الســــتعماله وتوظیفــــه  ــــوعي المنهجــــي هــــو وحــــده القــــادر عل و ال

 و�نمــــــا اآللیــــــةالمنهجیــــــة  اإلجــــــراءات يــــــدور حــــــول �الطر�قــــــة الســــــلیمة و الــــــوعي المنهجــــــي ال

 .يتعلق �ما وراء المنهج، يتعلق �المبادئ العامة و الخلفیة المعرفیة

�كــــــون الباحــــــث مطلعــــــا علــــــى الظــــــروف  أنانطالقــــــا مــــــن هــــــذا نجــــــد انــــــه مــــــن الضــــــروري  

ــــــي وجهــــــت لهــــــا  أنتجــــــتالتــــــي  ــــــادات الت ــــــات التــــــي تســــــندها و االنتق ــــــاهج و الخلفی فیهــــــا المن

 .وشروط استعمالها ومدى مصداقیة المعطیات التي تزودنا بها

ـــــــرز  ـــــــا ممـــــــا ســـــــبق تب ـــــــذي �حـــــــاول  أهمیـــــــةوانطالق  اإلشـــــــكالیات�عـــــــالج  أنهـــــــذا الملتقـــــــى ال

صــــــــمیم و االجتماعیــــــــة ألجــــــــل تمكــــــــین البــــــــاحثین مــــــــن ت اإلنســــــــانیةالمنهجیــــــــة فــــــــي العلــــــــوم 

التنبیـــــه  إلـــــى،كمـــــا يهـــــدف الملتقـــــى  اإلتقـــــان�حـــــوث علـــــى درجـــــة �افیـــــة مـــــن الموضـــــوعیة و 
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معرفــــــــة علمیــــــــة  إنتــــــــاجعلــــــــى ضــــــــرورة تطــــــــو�ر المنــــــــاهج وصــــــــقلها وجعلهــــــــا قــــــــادرة علــــــــى 

 .موضوعیة

 :الملتقى أهداف

 .االطالع على االتجاهات الحديثة في المناهج-

 .األخیرةالتي عرفتها في العقود  االهتمام �القضا�ا المنهجیة و التحوالت إثارة-

 .في سالمة البحث العلمي و موضوعیته األخالقيالجانب  أهمیة إبراز-

.و االجتماعیة اإلنسانیةالمنهج في العلوم  إشكاالتعن �عض  إجا�اتالبحث عن -  

:محاور الملتقى  

 .المناهج الحديثة، المفهوم، الوظائف و النشأة: األولالمحور 

 .و االجتماعیة اإلنسانیةالمنهج في العلوم  إشكالیات: المحور الثاني

 .و االجتماعیة اإلنسانیةالبحث في العلوم  و�شكالیات األخالق: المحور الثالث
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 القائمون على الملتقى

 

 :الرئیس الشرفي للملتقى العلمي الوطني

 "رئیس  جامعة مولود معمري تیزي وزو"د احمد تیسة، .ا

 :للملتقى المشرف  العام 

 "   عمید �لیة العلوم االجتماعیة "بن تونس الطاهر  .د

 :ىــــــــــــــــــیس الملتقـــرئ

 خیذر جمیلة. د

 :للملتقى رئیس اللجنة العلمیة

 دحماني علي د.ا

 :رئیس اللجنة التنظیمیة 

 قر�مس مسعود.د
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 اللجنة العلمیة للملتقى

 جامعة تیزي وزو  خیذر جمیلة    :الد�تورة *               2مقراني   جامعة الجزائر  الهاشمي:االستاذ الد�تور*

 جامعة �جا�ة   لعنان مسیكة     : ةالد�تور  *                   جامعة تیزي وزو بداك شا�حة :االستاذة الد�تورة*

 جامعة تیزي وزو       طالح نصیرة :الد�تورة   *                2عمروني بهجة        جامعة الجزائر:الد�تورةا *

 حمامي  فر�د         جامعة تیزي وزو:الد�تور*ارزقي عبد النور جامعة البو�رة                :  االستاذ الد�تور*

 جامعة المسیلة  مكفس عبد المالك    :الد�تور*                  قر�مس مسعود    جامعة تیزي وزو: الد�تور*

 جامعة تیزي وزو   الطاهر بن تونس:الد�تور*                     شاوش حمید    جامعة تیزي وزو: الد�تور*

 جامعة تیزي وزو  العرفاوي ذهبیة   : �تورةالد*                    رحوي عباسیة جامعة تیزي وزو: الد�تورة*

 جامعة تیزي وزو   حسیان دمحم     :الد�تور*                    دحماني سلیمان     جامعة تیزي وزو:الد�تور*

 2جامعة الجزائر  زقعار فتحي      :الد�تور*                     2بو�حیاوي دمحم     جامعة الجزائر: الد�تور*

 2معة الجزائربوعزوني علي       جا:الد�تور*                       بن عدة دمحم  جامعة تیزي وزو: الد�تور*

 جامعة تیزي وزو   ا�كوفان شفیق   :الد�تور*           سلیمي ساسیة            جامعة تیزي وزو :ةالد�تور *

 3جامعة الجزائر  عبد�ش صونیة: الد�تورة*          قمقاني فاطمة الزهراء     جامعة تیزي وزو:ةالد�تور *

 تومي حسین       جامعة تیزي وزو:الد�تور  *            2 ز�نب            جامعة الجزائر فاصولي:الد�تورة*

 موالك مصطفى     جامعة تیزي وزو:الد�تور *                             جامعة البو�رة علجیة دوداح :ةالد�تور *

 مز�ود احمد       جامعة تیزي وزو:الد�تور  *                 سعدي ابراهیم      جامعة تیزي وزو :الد�تور*

 طباع فاروق      جامعة تیزي وزو:الد�تور  *                              جامعة تیبازة دمحمعبورة:الد�تور*

 ي تمنراستجامعالمر�ز ال   عبد السالم عبد هللابن :الد�تور*            جامعة تیزي وزورمیشي ر�یعة          :الد�تورة*

 خلوف حفیظة    جامعة تیزي وزو:الد�تورة  *                    لبجیري نور الدين   جامعة سكیكدة:الد�تور*
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 :اللجنة التنظیمیة و التحضیر�ة للملتقى

 /فاصولي ز�نب /  قمقاني فاطمة الزهراء/  صحراوي ناد�ة /حسیان دمحم /العرفاوي ذهبیة /مخلوف دمحم العر�ي
 میموني �هینة/  �طیة دمحماشر / عباس �حلى/  صالح بن لفقي/   شرناعي فتیحة  /جمیلة  خیذر

 ا�كوفان  شفیق /  صارة بن زارة/ زوهرة دحمان / عومار ز�ن/  سعودي مالحة/  حشالف يونس
        

 :ضوا�ط المشار�ة �الملتقى
 .أخرى قدمت في تظاهرة علمیة  أوتكون المداخلة قد نشرت  أال-

 .�كون موضوع المداخلة مرتبطا �إحدى  محاور الملتقى أن-

 .تتوفر في المداخلة ضوا�ط البحث العلمي ومعايره أن-

 .تقبل المداخالت الفرد�ة و الثنائیة-

 .10و الهوامش �حجم  14�حجم  simplified arabic�خط  Wordتحرر المداخلة �اللغة    -

 .10و الهوامش �حجم  12�حجم  times new romain�خط  األجنبیةتحرر المداخلة �اللغة  -

 .صفحة15عدد صفحات المداخلة �املة ال تتجاوز -

 :اآلتیةالبیانات  إلى اإلشارةتتضمن المداخلة -

اسم ولقب المشارك، الدرجة العلمیة، التخصص، المؤسسة المستخدمة، الهاتف، البر�د 

 .االلكتروني، عنوان المداخلة، مع تحديد المحور
 :ملحوظة

 مهایتحك أجل من العلمیة اللجنة أعضاء من األقل على عضو�ن على المداخالت تعرض -
 .واحدة مرة
 .الملتقى �أعمال خاص مؤلف في البحثیة األوراق تنشر - 

 :هامة مواعید

 .2018 أوت 20يوم ل إلرسال الملخصات اج خرآ-

 .اجل�أقصى  اوت 25�كون الرد على الملخصات المقبولة يوم -
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 و الرد علیها �كون بتار�خ ،2018سبتمبر  20اجل إلرسال المداخالت �املة هو  آخر-

 .2018 أكتو�ر 05


