
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إشكالية الملتقى                        
تقتض ي رفعة األمم وتطورها أن يكون لها مسار من الرقي  

الحضاري والتفوق العلمي، تكفله جهود البحث وتحصيل املعرفة، وتشجيع 

ا  واملتت،، يي  الباحثين على تحقيق أعلى مستويات النشاط األ اكاديمي الفعا

ما بجملة من الضوابط 
ا
أنا ذلك ال يتحقق بعشوائية أو تلقائية بسيطة، وإن

التي تجعل ما يقدمه هؤالء ذا قيمة علمية، وجزًء من الصفة الت اكمية 

للعلم؛ التي ما فتئت تفتح املجا  أمام الشعوب لتستفيد من بعضها 

ر التظريات واألفكار ب ما يحقق الغايات السامية للعلم، البعض، وتطوا

ويغطي احتياجات اإلنسانية ويعب  عن تطلعاتها وأفق التطور لديها؛ هذه 

الضوابط تتصل في املقام األو  بطريقة البحث وأطره املتهجية، وهو 

املصطلح الذي صار أكث  التصاقا ببنية األعما  البحثية في الجامعة، ومعيارا 

 ا العلمية والثقة في مخرجاتها النهائية.متقدما في الحكم على قيمته

تعزيز طرائق التدريس لفي  البحث يحاو  هذا امللتقى الوطني  

في األطوار الثالثة، كما ي الجامع الب املكتسبات التعليمية التي يحظى بها الط

إلى تثمين األعما  البحثية التي تحمل طابعا ابتكاريا،  التي قد تساهم  هدف ي

في  حل مشكالت املجتمع، خاصة وأن ميدان الحقوق والعلوم بشكل أو بآخر 

السياسية من املجاالت املحورية في املجتمع،  وما الرقمتة  إال آلية تساعد 

 وعلى  ، ه أخالقياتللعمل البحثي وعلى احت ام  لضبط املنهجي الباحث  على ا

ز ، تتم االستفادة مته وتحويله إلى مرجع يك فل إخراج عمل علمي متميا

 الصفة الت اكمية في تحصيل املعرفة. 

عالج إشكالية رئيسة ي هذا امللتقىانطالقا من هذا التصور فإن  

 محورا للتقاش، يمكن صيايتها على التحو التالي: تجعله

كيف يمكن لرقمنة قطاع التعليم العالي أن تساهم في تحقيق 

ات جودة طرائق التدريس في الجامعة؟ وما هي التحديات والرهان

 التي تواجهها؟

 

 2021  أفريل 11 يوم

 قالمة 1945ماي  8جامعة   
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

  مخبر الدراسات القانونية البيئية

  البيئيةالسياسات  الفرقة الثانية:

 تنظم ملتقى وطني افتراضي حول:

 

 طرائق التدريس في الجامعة

بين ضرورات الرقمنة ومقتضيات تحقيق 

 الجودة

 

 

 

 

 

  

 الرئيس الشرفي للملتقى: 
ماي  8مدير جامعة -العقون أ.د: صالح 

  قاملة1945
 : للملتقى  رئيس اللجنة العلمية

                      يزيد بوحليطد. 

 :للملتقى  العلميةأعضاء اللجنة  
  د. وداد يزالني                           جامعة قاملة

 تبسةجامعة                       د. صونيا بن طيبة

 جامعة عتابة                      خليفة محمدد. 

 أم البواقيجامعة                     د. إبراهيم مالوي 

 جامعة الجزائر                      شيعاوي  وفاءد. 

 د. محمد نواورية                    جامعة سوق أهراس

 جامعة قاملة             د. إسماعيل بوقتور     

 د. سهيلة بوخميس                    جامعة قاملة

 د. توفيق بوستي                      جامعة قاملة

 د. نويري سامية                       جامعة قاملة

 جامعة قاملة                    حميداني سليمد. 

 

 :للملتقى  التنظيمية  اللجنةأعضاء  
 رئيسا                                    ة نويري ساميد. 

 عضوا                               سهيلة بوخميسد. 

 د. يزيد بوحليط                                عضو

 د. توفيق بوستي                                عضو

 عضوا               )طالب دكتوراه(فليغة خليل 

 عضو   )طالبة دكتوراه(               بة امتا  عر 

 عضو   مجيد بخاخشة                              

 
 

 



 

  

 

 شروط المشاركة:

تكتب املداخلة طبقا لألصو  العلمية املتعارف  -

 .عليها، باللغة العربية أو االنجليزية أو الفرنسية

 ولم قبل من نشره يتم لم أصليا املوضوع يكون  أن -

 علمية ملتقيات أو مؤتمرات في دمق أن يسبق

 .سابقة

ال تقبل املداخلة التي ال تحرر وفق التموذج املرفق  -

 مع املطوية.

صفحة وأال  15يجب أال تقل صفحات البحث عن  -

 .صفحة 20 تتجاوز 

والكلمات املفتاحية باللغة  لص املضرورة ادراج  -

 واالنجليزية. العربية

 ط.فقالثتائية الفردية و تقبل املداخالت  -

ترفض املداخالت التي ال يتطابق مضمونها مع  -

 محاور امللتقى.

تخضع املداخالت إلى التحكيم وفق قواعد  -

 متهجية.

 إمكانية نشر أعما  امللتقى في كتاب جماعي محكم. -

 :للملتقى االلكت ونيالب يد  علىاملداخالت ترسل  -

                 clubdroitguelma@gmail.com 

 

 

 اركـةاستمــارة المش
 

 .............................................اللقب:.......…………………االسم:

 ......................................................الرتبة العلمية:................ 

................. .............................................التخص :...............

 ............................................................فة:...................الوظي

مجا  البحث ) عتوان املاجستي  أو 

 .............................................................الدكتوراه(...............

 ...............................املؤسسة: .............................................

 ...............................................رقم الهاتف )إجباري(:.......

 ..........................................الب يد االلكت وني )إجباري(:....

 ...........................................رقم املحور:..............................

 ............................................عتوان املداخلة :.....................

 

 التنظيمية:  اآلجال

وفق القالب املداخالت كاملة آخر أجل الستقبال -

 .31/03/2021: يوماملطلوب 

 2021أفريل  05   يوم للرد على قبول املداخالتآخر أجل -

 .2021أفريل  11 وم:يفعاليات امللتقى انطالق  -

 مالحظة: ألي استفسار الرجاء االتصال مع:

 0674461530د. سامية نويري : هاتف: -

 0674729618د. يزيد بوحليط : هاتف: -

 

 
 

 محاور الملتقى
 

املحور األول: منهجية تقييم األعمال البحثية وفق مقتضيات 

 العصرنة والجودة

 .خصوصية البحوث العلمية القانونية والسياسية -1

  .متهجية إعداد مقالة علمية -2

 .متهجية توثيق عمل بحثي  -3

  .األخطاء الشائعة في البحوث العلمية -4

 .معايي  تقييم البحوث العلمية -5

 

 املحور الثاني: رقمنة التعليم الجامعي

 بعد.التعليم عن  -1

   .التعليم الحضوري -2

   .إشكاالت التعليم عن بعد -3

 

 املحور الثالث: جودة االعمال البحثية 

 .ايي  تحقيق جودة العمل البحثيمع -1

  .إشكالية تقييم البحث العلمي وآلياته -2

 .البحث العلمي بين الجودة والجدوى  -3

 

 

  

      

 


