
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تلمسانجـــامعــة 

 

 

 لغات الاآلداب و كليــة 

 قسم الفنون

 

 :نظمي

 :األول حول يوم الدراسيال

 و الحاجة إليه أهمية البحث العلمي 

 6112أفريل    13يوم 

 

 م الفنون ــــم قســـأفريل من كل سنة واحتفاء به ينظ 61ــ مناسبة  يوم العلم المحدد بـــب

 وم دراسي حول أهمية البحث العلمي و الحاجة إليه .ـــي

 

 :ديباجةال

و لذلك أولت  يعد البحث العلمي أحد المرتكزات الهامة لتحقيق التنمية المتكاملة ، 

كل المنظومات الدولية من هيأت وحكومات أهمية بالغة لمسألة البحث العلمي 

إيمانا منها بالدور الفعال في بسط قيم حضارية للمسارات اإلنسانية الراهنة 

والمستقبلية وقد عرفت قضايا البحث تطورات هامة مست جوانبه الكمية والكيفية ، 

 ة.وكذا قيمه االشتغالية والمنهجي

حيث بدأ توظيف مختلف التقنيات اآللية والتكنولوجية بغية تطوير البحث وفتح  

أفاق جديدة أمام كشوفات أخرى مهدت السبيل لتحديث مختلف وسائط التواصل 

 المعرفي ، وكذا اعتماد آليات لمواجهة المشكالت الفردية واالجتماعية.

 



لم يرق إلى مستويات االنطالق غير أن البحث العلمي في الدول النامية ال يزال  

الحقيقي للمساهمة في بعث توجهات حضارية و انسانية حقيقية ، حتى غدا بمعزل 

عن الواقع المعيشي  وهذا في ظل سياسات ظلت ترى ي البحث العلمي معطى 

 معرفي ينحصر بين ثنايا الهياكل المؤسساتية التعليمية.

 

 :كشااليةاإل

واقع البحث العلمي لهذا اليوم الدراسي حول: ما هو  ومن ثم تتبلور اإلشكالية المعرفية

 في الجزائر؟ وكيف يمكنه أن يسهم ي تنمية الفرد والجماعة؟

 :اليوم الدراسيمحاور 

 

o بين الواقع والمأمول البحث العلمي واقع  

o أهمية البحث العلمي في التنمية الشاملة 

o  المعرفي في الجزائرواقع االستثمار 

o البحث العلمي وقضايا التشاركية 

 
 :تواريخ هامة

  :1036 مارس 13إرسال الملخصات يكون قبل . 

   :1036 أفريل 01الرد على الملخصات المقبولة . 

 

    ترسل ملخصات البحوث مرفقة باستمارة المشاركة

 إلى  البريد االلاتروني التالي:

 

                                      bouzar2010@ y mail.com 
  

 بوزارد. حبيبة   : اللجنة العلمية ةرئيس

 : أعضاء اللجنة العلمية

 د.محمد خالدي -د. زهرة خواني                 -

 د.عبد الرزاق بلبشير -د. نادية بولقدام                 -

 د.حبيب  بن مالك -               د. حسين رحوي -

 

 أ. مصطفى بولنوار   رئيس اللجنة التنظيمية:

  :أعضاء اللجنة التنظيمية

 أ.عبد الحفيظ ساسي    -        أ.بوشعور صالح أمين  -

 هني  أ.كريمة  -أ.عبد القادر لصهب        -أ. سوالمي حبيب                 -


