
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                  
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                    

 عبد الحميد بن باديس، الجزائر-جامعة مستغانم                       
 كـــلـية الـعـلوم االجتماعية                 

 

 : رقمبحث تحت  مشروع PRFU البحثالتنوع الثقافي وفلسفة السلم بالتنسيق مع وحدة  مخبر حوار الحضارات،
I05L02UN270120200002 

 مناد سميرة  .د المشروع رئيس / تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصال على جودة التعليم الجامعي 

 ينظمون 

 ) (google meet بواسطة التحاضر المرئياالفتراضي  وطنيالملتقى ال
 (ماستر، دكتوراه ليسانستقنيات جمع البيانات في بحوث التخرج  :حول 

 2022 مارس 61األربعاء  :بتاريخ
 كرابية أمينة. د /مناد سميرة. د:تنسيق

  : qzz-izvw-https://meet.google.com/xvr Lien de l'appel vidéo:رابط الملتقى 
 :برنامج الملتقى الوطني

 االفتتاح  00:00
 ابراهيم احمد.د .رئيس الجلسة االفتتاحية أ 
   التنوع الثقافي وفلسفة السلممدير مخبر حوار الحضارات :مالفي عبد القادر  د .أ كلمة السيد  
  د كرابية أمينة /د مناد سميرة : كلمة السيدة منسقة اليوم الدراسي 
 د عربادي حسان: كلمة رئيس شعبة علم االجتماع 
 د بوثليجة رمضان و اإلعالن عن افتتاح اليوم الدراسي: كلمة عميد كلية العلوم االجتماعية 
 

 ولى لقراءة التوصيات و إختتام الملتقى الوطنييتم االلتحاق بالجلسة األ  60:00بعد انتهاء الجلسات على الساعة 

  

https://meet.google.com/xvr-izvw-qzz


  

 

 2022 مارس 61األربعاء يوم                               اجللسة األوىل                                                     
 جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن                                                       د كرابية أمينة           : رئيس اجللسة
 2جامعة  جامعة دمحم بن أمحد وهران                                                                د بن زاين خرية :مقرر اجللسة 

  qzz-izvw-m/xvrhttps://meet.google.co:   ابط اجللسة األوىلر 

 مؤسسة االنتماء املتدخلون عنوان املداخلة التوقيت

03:90 :4503 

أساليب وأدوات مجع البياانت واملعلومات يف حبوث 
 التخرج ماسرت أدب عريب

دراسة حتليلية يف اإلجراءات املنهجية للدراسة -
 -امليدانية

 قاملة 641ماي  8جامعة  وردة حالسي. د

اخلطوات املنهجية و املهارات امليدانية للدراسة الكيفية  10:00 4503:
 (عرض لدراسة كيفية ميدانية)

جامعة عبد احلميد بن ابديس  سيدي موسى ليلى. د
 مستغامن

 جامعة عمار الثليجي األغواط ط د سوليم مسرية  أجبدايت اجناز مذكرات التخرج 10:15 10:00

ط د  كاميلية ايت  .املفهوم واحملتوىمجع البياانت  ادوات 10:30 10:15
 عمريي

- بشار-جامعة طاهري دمحم 

جامعة عبد احلميد بن ابديس  نزاي الزهراء. د الصدق يف البحوث االجتماعية    10:45 10:30
 مبستغامن

 جامعة محه خلضر الوادي عكازميينة بو  د ااملقابلة يف حبوث العلوم النفسية واإلجتماعية 11:00 10:45

اشكالية توظيف تقنية حتليل املضمون على احملتوى  11:15 11:00
 د عيسى عبدي نورية الرقمي

جامعة عبد احلميد بن ابديس 
 مستغامن

 مناقشة اجللسة االوىل 69:00/ 11:15
 

 

 

 

 

  

https://meet.google.com/xvr-izvw-qzz


 

 2022 مارس 61األربعاء يوم                          اجللسة  الثانية                                                   
 جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن                                               د عكروت فريدة           : رئيس اجللسة
  جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن                                          د سيدي موسى                  :مقرر اجللسة 

 hae-uchr-https://meet.google.com/dgh:  ابط اجللسة الثانيةر 

 مؤسسة االنتماء المتدخلون عنوان المداخلة التوقيت

03:90 :4503 
 االستبيان يف البحوث الّلغوية والعلمّية

 آليات الّتصميم والّتحليل
جامعة العقيد أكلي حمند أوحلاج  نوال زاليل. د

 البويرة/

منهجية التعامل مع السوسيومرتي يف البحوث  10:00 4503:
 جامعة ابن خلدون بتيارت فوزية بوشي. د االجتماعية

10:00 10:15 
Speech Recording as a Mainstream 

Data Collection Technique for 

Approaching Research Topics in 

Phonetics and Phonology  

جامعة عبد احلميد بن ابديس  راضية بن يوسف. د
 مستغامن

 ط د فايزة لعيفاوي خطوات تصميم االستبيان وأمهيته يف حبوث التخرج 10:30 10:15
 -جامعة حسيبة بن بوعلي 

- الشلف

يف البحوث الكيفية تقنية املقابلة  تقنيات مجع البياانت  10:45 10:30
 منوذجا

جامعة عبد احلميد بن ابديس  د بقدوري حورية
 مستغامن

10:45 11:00 
The Importance and Practicability 

of Corpus Linguistics in Collecting 

and Analysing Linguistic Data 

 د فايزة حريش
 
 
 

جامعة عبد احلميد بن ابديس 
 مستغامن
 
 

11:00 11:15 
Sensitizing EFL Students About the 

Diversity of Research Data 

Collection Tools   

 جامعة إبن خلدون تيارت ايسني موالي حسن. د

 الثانيةمناقشة اجللسة  69:00/ 11:15

 

 

 

https://meet.google.com/dgh-uchr-hae


  

 2022 مارس 61األربعاء يوم                                                                                 اجللسة الثالثة
 لعمارة حمامد حيي                                                        جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن.د  :رئيس اجللسة 

 د صديق خوجة خالد                                                         جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن:مقرر اجللسة 
 iqz-eytj-https://meet.google.com/sko:   رابط اجللسة الثالثة

 

 مؤسسة االنتماء املتدخلون عنوان املداخلة التوقيت

03:90 :4503 
 االستمارة يف العلوم االجتماعية

 (اإلجراءات و الصعوابت )  
- جامعة العقيد اكلي اوحلاج د عائشة خملويف

 البويرة

ابستخدام ( واالستدالليةالوصفية )حتليل البياانت    10:00 4503:
  برانمج احلزمة اإلحصائية يف العلوم االجتماعية

جامعة عبد احلميد بن ابديس  أ د عبد الوهاب جناد
 مستغامن

10:00 10:15 
من : االستبيان يف البحوث األكادميية االجتماعية

 التصميم إىل التطبيق
جامعة عبد احلميد بن ابديس  محاريد حياة. د.ط

 مستغامن

 جامعة سيدي بلعباس عشاش نورين.د طرق حساب صدق وثبات استمارة حتليل املضمون 10:30 10:15

مع االشارة للثبات ابستخدام  -ثبات أداة القياس    10:45 10:30
SPSS- 

 جامعة عمار ثليجي االغواط عائشة صفراين. د

 -بشار-طاهري دمحم جامعة  كميلياايت عمريي   .مجع البياانت املفهوم واحملتوى دواتأ 11:00 10:45
 

 لثالثةمناقشة اجللسة ا 69:00/ 00: 11
 

  

https://meet.google.com/sko-eytj-iqz


   

 2022مارس  61يوم األربعاء                                 اجللسة  الرابعة                                                    
 جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن                                              إسعد زرهوين فايزة       .أ د:  رئيس اجللسة 

 جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن                                                       د حريش بغداد أمال   :مقرر اجللسة 
 vbt-bhnt-meet.google.com/cqp:  رابط اجللسة الرابعة

 مؤسسة االنتماء املتدخلون عنوان املداخلة التوقيت

03:90 :4503 
 - بوعلي بن حسيبة جامعة بوعروة أحالم د ط دراسة احلالة منوذجا

 -الشلف

 تقنية تطبيق يف الباحث تواجه اليت الصعوابت 10:00 4503:
 اجلزائر سعدهللا أبوالقاسم جامعة شرقي نصرالدين د ط . تبسة جبامعة ميدانية دراسة املقابلة

2 

 يف البياانت مجع لتقنيات السيكومرتية اخلصائص 10:15 10:00
 حساهبا وآليات التخرج حبوث

 

 بسكرة خيضر دمحم جامعة غطاس السعيد دمحم د ط
 

 تيبازة اجلامعي املركز مرمي جالخ د إختيارها وكيفية البحث عينة  10:30 10:15

  املؤشرات و ابلفرضيات االستبانة استمارة عالقة 10:45 10:30
 بوعدة حسينة . د 

 ابديس بن احلميد عبد جامعة
 مستغامن

دالالت الصدق و الثبات ومدى أتثريها على جودة  11:00 10:45
 بوجحفة عماريةد  البحوث

جامعة عبد احلميد بن ابديس 
 مستغامن

 لرابعةامناقشة اجللسة  69:00/ 11:00
 

 

  



 2022مارس  61يوم األربعاء                             اجللسة اخلامسة                                                     
 جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن                                                       مشري فريدة       . د:  رئيس اجللسة 

 جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن                                                مساحي أمحد  بوحجرة        .د: مقرر اجللسة
 kro-zyvr-https://meet.google.com/tym:  رابط اجللسة اخلامسة

 مؤسسة االنتماء املتدخلون عنوان املداخلة التوقيت

03:90 :4503 

بني الدراسة االجتماعية امليدانية الكمية  مقارنة  
دراسة كمية حول العمل املنزيل وثقافة النوع )والكيفية 

 االجتماعي يف األسرة اجلزائرية
دراسة كيفية حول العالقات العاطفية يف اجملتمع /

 (.اجلزائري

جامعة عبد احلميد بن ابديس  مشري فريدة. د
 مستغامن

:4503 10:00 
Choisir et préparer ses outils 

investigations : comment ça 

marche ? 

 جامعة دمحم بوقرة بومرداس قنون هناد. د

 2جامعة دمحم ملني دابعني سطيف  سيهام عبد العزيز.د تقنية املقابلة يف البحوث االجتماعية   10:15 10:00

املقابلة -أدوات مجع البياانت يف البحوث االرطفونية    10:30 10:15
 بن طاليب ليندةد  -العيادية امنوذجا

 جامعة ابو القاسم سعد هللا 
 2اجلزائر 

 .جامعة اتمنغست ط د منري هروال االستبيان كأداة يف البحوث العلمية 10:45 10:30

 جامعة ام البواقي هروالط د  حامت  أداة املــــــــــــــــالحظــة يف البـــــــــــحوث العلـــــــــمية    11:00 10:45

11:00 11:15 
الكفاءة يف : جتربيت يف إعداد رسالة ماجستري حول

 الزواج و أثرها يف انتشار الطالق يف اجملتمع اجلزائري
 [.دراسة شرعية اجتماعية]

 جامعة دمحم بوضياف املسيلة د املسعود مجادي

 اخلامسةمناقشة اجللسة  69:00/ 15: 11
 

 

 

 

 

https://meet.google.com/tym-zyvr-kro

