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  السلم وفلسفة الثقافي  التنوع ، الحضارات  حوارمخبر  مع  بالتنسيق
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 إشكالية اليوم الدراسي: 

يحتاج كل بحث علمي إلى منهج ينظمه ويقننه ليحقق األهداف التي سطر ألجلها، مما      

يجعل الباحث في حيرة دائمة حول المقاربة المنهجية التي يعتمدها في بحثه. خصوصا في 

البحوث االجتماعية التي أضحت ضرورة ملحة تقوم عليها المجتمعات الحديثة نظرا ألهمية 

نتائج يمكن استغاللها في تطوير هذه المجتمعات وضمان التنمية   ما تقدمه هذه البحوث من

 الشاملة.

تعبر الخيارات المنهجية عن توجهات علمية كما تقترن بتفضيالت لدى الباحث ، وعلى هذا 

األساس نتحدث على مقاربات للمواضيع البحثية ، مقاربات يختلف بعضها عن بعض تبعا  

"كمية" و "كفية" ، ثنائية تمكن الباحثين بتحديد هوية لموقف الباحث و طبيعة المواضيع .  

 لبحوثهم ثم توجههم نحو توظيف تقنيات و أساليب تحليل منسجمة مع ما أهدافهم البحثية . 

الدراسي  من خالل     اليوم  إلى  هذا  العلوم    نسعى  المنهجي في  الثراء  تسليط الضوء على 

االجتماعية ، بعرض و تبيان خصوصية المقاربات البحثية في العلوم االجتماعية ، ومن تم  

 . خصوصا طلبة الدكتوراه  والتأكيد على ما يرتبط بتطبيقها من طرف الباحثين 

 محاور اليوم الدراسي: 

 

مناهج البحث العلمي. -  
الكيفية في العلوم االجتماعية.المقاربة الكمية و  -  
أدوات جمع البيانات .  -  
اختيار العينة في البحوث الكمية والكيفية. -  

 



 اللجنة العلمية:

أ.د ملفي عبد القادر جامعة مستغانم -  

أ.د براهيم أحمد جامعة مستغانم-  

أ.د إسعد فايزة زرهوني جامعة مستغانم-  

2أ.د حجيج الجنيد جامعة وهران -  

2أ.د موالي الحاج مراد جامعة وهران  -  

د بلهواري الحاج جامعة مستغانم-  

د طيب براهيم علي جامعة مستغانم  -  

د حيرش بغداد ليلى أمال جامعة مستغانم-  

د مركاش فريد مركز البحث في األنثربولوجيا االجتماعية والثقافية وهران-  

 اللجنة التنظيمة:

د بن دنيا ميلود جامعة مستغانم -  

طالبة الدكتوراه عمور خيرة جامعة مستغانم -  

طالبة الدكتوراه طاهيري نصيرة جامعة مستغانم -  

 تواريخ مهمة:

2021سبتمبر 14آخر آجل الستالم الملخصات :   

2021سبتمبر  26يتم الرد على المشاركين   

2021أكتوبر   13آخر أجل الستالم المداخلة كاملة    

t.alidz@gmail.com ترسل المداخالت إلى االيميل التالي :    

 تعلم اللجنة العلمية لليوم الدراسي أن نفقات التنقل وااليواء تكون على عاتق المشاركين.

 

 



 

 

 

 

 


