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اإلشكالية
 لقد كان لظهور فيروس"كوفيد - 19" وانتشاره بسرعة حول العالم و على موجات متتالية آثارا وخيمة على صحة

الماليين من البشر، واألوضاع االقتصادية واالجتماعية للشعوب والحكومات؛ تجلى ذلك في ارتفاع عدد الوفيات

الذي أصبح يعد بم�ات اآلالف، و الخسائر االقتصادية الفادحة التي مست مختلف المؤسسات في شتى المجاالت

والقطاعات الحيوية، بما في ذلك  قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. لقد ألقت األزمة بظاللها على البحث

العلمي وعلى الجامعة بصفة عامة و تجلت تداعياتها تلك على سير العملية التعليمية والبحثية وطرق العمل

وأساليب االتصال بمختلف الهي�ات التابعة للقطاع، سواء على الصعيد الدولي أم الوطني؛ على الرغم من الجهود

المتواصلة والبحوث المستمرة إليجاد حلول لألزمة ومحاولة التأقلم مع المعطيات الجديدة لواقع انتشار الوباء

والتغيرات الحاصلة في العالم. 

تسلط �ذه الندوة الضوء على التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، التي طالت كافة مجاالت وجوانب الحياة ، 

وانعكاساتها بالخصوص على عملية البحث العلمي، من خالل معالجة إشكالية المردود العلمي واألكاديمي لألستاذ

الباحث خالل جائحة كوفيد 19، والتعرف أكثر على الممارسات واألنشطة العلمية واألكاديمية لألساتذة الجامعيين

وتحليل واقع �ذه الممارسات بالتطرق إلى سبل تقييم المردود العلميوتحليل

لألستاذ الباحث، خاصة بعد فرض الغلق المتتالي وتطبيق سياسة التباعد

االجتماعي، والتي كان من نتائجها منع تقريبا الزيارات الميدانية في

البحوث وضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والعمل عن بعد بقدر اإلمكان.
 

تركز �ذه الندوة على دراسة أ�م ممارسات األساتذة - الباحثين

لنشاطاتهم العلمية والبحثية، وسائل وآليات تجسيد �ذه الممارسات،

كذا محاولة تحليل واقع األبحاث العلمية في ظل جائحة كورونا بالجزائر،

و تقييم الوضع العام لهذه األبحاث والتحديات الرا�نة والمستقبلية

التي تواجه قطاع البحث العلمي، خاصة في ظل الصعوبات والعراقيل

التي فرضتها الجائحة، كتأثير عامل الوقت على عملية إنجاز البحوث،  من

حيث تقليص المدة الزمنية المخصصة إلنجاز البحوث ميدانيا، عدم القدرة

على إنجاز�ا في الوقت المطلوب، و أ�مية استغراق وقت طويل

إلنجاز�ا بنفس جودة البحوث السابقة من حيث الكم والكيف، إضافة

إلى طرح الصعوبات الميدانية التي تواجه الباحثين للحصول على

معطيات ميدانية وبيانات من المبحوثين وأساليب التواصل معهم.

 



أ�داف الندوة
الكشف عن واقع الممارسات العلمية و األكاديمية الرسمية والغير رسمية  لألساتذة  والباحثين

الجزائريين خالل جائحة كوفيد 19.

تحليل واقع �ذه التجربة على ضوء اإلمكانيات التي توفر�ا الجامعة الجزائرية والظروف التي

يعيشها األستاذ الباحث.

محاولة إيجاد آليات جديدة لتقييم المردود العلمي لألستاذ الجامعي وتحسين جودة مخرجات

قطاع البحث العلمي السيما في ظل األزمات.

محاور الندوة
آثار وتداعيات  أزمة كوفيد 19 على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر.

األنشطة العلمية و األكاديمية لألساتذة الجامعيين خالل جائحة كوفيد 19.

تحليل واقع التجربة الميدانية لألساتذة الباحثين خالل جائحة كوفيد  19 على ضوء مختلف الظروف

والعوامل المحيطة.

 آليات تقييم المردود العلمي لألستاذ الباحث خالل جائحة كوفيد 19 وعوامل تحسينه.

التحديات والعراقيل التي تواجه األستاذ الباحث إلنتاج مردود  علمي ذو جودة أثناء األزمات.

.1

.2

.3

.4

.5



شروط المشاركة
أن يكون البحث أصيال لم يسبق نشره أو تقديمه إلى جهة أخرى.

أن يتحرى الباحث في بحثه الجدة والعمق والقصد، وااللتزام بالشروط العلمية والمنهجية.

تقبل مشاركات جميع االساتذة و طلبة الدكتوراه والباحثين من مختلف الجامعات الجزائرية.

.Moodle تتم المشاركة عن بعد على منصة الجامعة

ترسل المشاركات في شكل ملف  Wordإلى رئيسة الندوة: د. روابحية مريم على البريد اإللكتروني

rouabhiameriem@gmail.com :التالي

تكتب المشاركات في صيغة Word باللغة العربية بخط Simplified Arabic بحجم 14،

ويقدر عدد الصفحات من 10-15 صفحة بما في ذلك صفحة المراجع والمالحق.

يرجى إدراج إسم ولقب المشاركين، التخصص، الدرجة العلمية، البريد االلكتروني، الهاتف ومحور

المشاركة ضمن المداخالت.

تواريخ مهمة
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