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 تمهيد: 
 فيها التفكير محاولة وبالتالي وتمييزها واكتشافها المختلفة السياسية الظواهر مالحظة إن

 الظواهر تلك اخضاع أن ذلك حتى، موضوعه من حداثة أكثر أمر هو ةمستقل بصفة والتحليل للبحث واخضاعها

 والمتشعب  كمه  في  الهائل  واالجتماعي  والقانوني  الفلسفي  الزخم  بين  من  انتشلها  قد  العلمية  المنهجية  إلى

 إن ثم. المختلفة المجاالت ذات الظواهر من ألي تابعة غير ومتميزة مستقلة كظاهرة وأبرزها موضوعاته، في

 األمر  التجريبي،  للمنهج  باستخدامه  أساسا  مرهونة  السياسية  العلوم  حال  ناشئ  معرفي  حقل  أي  علمية  مشكلة

 بأسلوب الهدف لنفس تسعى ضبط وسائل اقتضى ما وهو حقيقية، منهجية أزمة في السياسة علم وضع الذي

 بذلك. وخصوصيتها المدروسة المادة وطبيعة تتالءم بوسائل كافية لدرجة الضبط تحقيق محاولة أي مختلف،

 والمنهج الظاهرة بين التناسب من قدر يعني والذي المنهجي التكافؤ مفهوم تحقيق الباحث يستطيع

 توجد الذي السياسي الواقع ومالمح محددات ألهم الفهم من قدر تحقق مع وتفسيرها لفهمها المستخدم

 .الظاهرة فيه

 اإلشكالية:  
 فاإللمام  المختص،  والطالب  للباحث  األهمية  من  كبير  قدر  على  السياسة  علم  دراسة  بمناهج  المعرفة  إن

 البحث عملية أثناء العلمية القواعد اتباع على حرصا أكثر وتجعله كما الباحث مهمة تسهل وبقواعدها بها

 العلمي  البحث  طرق  معالجة  إلى  الندوة  تهدف  وعليه  منتظمة،  بطريقة    واألحداث  الظواهر  تفسير  محاولة  في

  :مفادها أساسية اشكالية على االجابة خالل من وخطواته

 السياسية؟ الظاهرة خصوصية في النسبية قضية مراعاة مع تفسيرية نتائج بلوغ يمكن كيف

 األهداف: 
 .وخطواته العلمي البحث طرق معالجة .1

 .السياسية والدراسات األبحاث اعداد في الطلبةالباحثين و قدرات تحسين على المساعدة .2

 .التخرج مذكرات مختلف انجاز على المقبلين الطلبة تكوين دعم .3

 :المستهدفة  الفئة
 .الدراسات مراكز ومختلف البحث وفرق المخابر في والباحثون األساتذة -

 .الدكتوراه وطلبة الماستر طلبة -

 لمحاور: ا
 السياسية المعرفة مناهج: األول المحور

 جيالمنه التحليل مستويات .1

 التجريبي  المنهج .2

 العلمي البحث تصميم: الثاني المحور

 للبحث المنهجي البناء .1

 للبحث المعرفي البناء .2
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 السياسي التحليل أساليب: الثالث المحور

 ومتطلباتها أهدافها قواعدها،: المقارنة .1

 وتطبيقاتها الحالة دراسة .2

 المنهجية األدوات .3

 .العلمي البحث أخالقيات: الرابع المحور

 .العلمية األمانة .1

 .الموضوعية .2

 .العلمي البحث تكنولوجيا: الخامس المحور

 .المتطورة اإللكترونية البرامج استخدام أهمية .1

  SPSS اإلحصائي التحليل برنامج .2

  ATLAS.ti / Nvivo بالمقابلة الخاصة البرامج .3

  االستشرافية بالدراسات الخاصة البرامج .4

 العلمية: للجنة  ا
 بسكرة –أ. د بوطرفاية أحمد مدير جامعة محمد خيضر  الرئيس الشرفي:

 ةأ.د دبابش عبد الرؤوف عميد كلية الحقوق والعلوم السياسي: المشرف العام

 مدير مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع بن مشري عبد الحليمأ. د ق العام: المنس

 الدكتور كربوسه عمراني: الورشةرئيس 

 الدكتور حتحوت نور الدين :للورشة رئيس اللجنة العلمية

  :أعضاء اللجنة العلمية 
 د حروري سهام باري عبد اللطيف د أ.د محمد العربي ساكر  

 جدو فؤاد                                    د د عكنوش نور الصباح أ.د مصطفى بخوش

 حمدان محمد الطيبد  د سعيدي سعيد د اسعيد مصطفىأ.

 د زروال سهام د سمير باهي                                 د نسيمة طويلأ.

 مدوني عليد  د زنودة منى د كربوسه عمراني

 د بدري ابتسام د بن عبد الرزاق حنان د حتحوت نورالدين

  د بن عيسى لزهر د فوزي نورالدين

 عضاء اللجنة التنظيمية: أ 
 . فريجة الدميةأ أ .  لعسل نور الدين أ . نايت سعيدي الهام                    

 لعور راضية                                أ . أ . الصالح صيد عشور عبد الكريمأ.  

 أ . كحول وحيدة                       أ . قريب بالل                                 أ .  معمر عمار                               

 أ . بن حسين سليمة                      أ . منصوري العالية أسماء                        أ. بلمخربش

 ط. د دراجي هشام  أ . قطاف تمام اسماء                    

 شروط المشاركة: 
( الخ..  واإلحاالت  التهميش  منهجية  الخط،  وحجم  نوعية)  البحثية  للورقة  الشكلي  القالب  أن تحترم المداخلة -

  هنا اضغط :التالي الملف في مبين هو كما
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 .العلمية األمانة المداخلة تحترم أن -

  كلمة. 6000و  5000 بين المداخلة صفحات عدد -

 .األشكال من شكل بأي نشرها تم أو علمي، نشاط أي في بها المشاركة للباحث سبق قد يكون ال أن -

 .الوطنية الندوة محاور أحد مع منسجما الموضوع يكون أن -

 .الفردية المداخالت سوى تقبل ال -

 باللغة العربية. محّدثة ذاتية سيرةأن يرفق الباحث  -

  بالنتيجة،   الباحثة  /الباحث  وُيبّلغ  ،من طرف اللجنة العلمية المشرفة  داخلي  تحكيم  إلى  ةالبحثي  الورقة  خضعت -

 .ب التعديلطل أو ،الرفض أو ،سواء كانت؛ القبول

 يم الدولي .الترقتنشر أعمال الورشة في كتاب يحمل  -

 مواعيد مهمة: 
 2019 أكتوبر 15آخر أجل الستقبال الملخصات:  ❖

 2019 أكتوبر 20الرد على الملخصات المقبولة:  ❖

 .2019 نوفمبر 20 آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة: ❖

 . 2019 نوفمبر 28: ةالرد على المداخالت المقبول ❖

  projet.maisna@gmail.com:ترسل جميع الملخصات والمداخالت إلى
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