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 توطئة : 

العلمي حسب تنوع حقول املعرفة ولكنها  البحث مناهج تتنوع   

تقوم وترتكز جميعها على األمانة العلمية عند جمع البيانات أو 

 املعلومات ونقلها وعند تحليلها و حتى عند طرحها.

فاألمانة العلمية من مقومات كتابة البحث العلمي وركن من أركان    

رة داالستعداد الشخص ي للباحث في أية دراسة؛ فباإلضافة للق

العلمية، الرغبة النفسية، املهارات الشخصية، التواضع 

لباحث اأسناد واملوضوعية؛ تأتي األمانة العلمية التي تتجلى في عدم 

 يجب إسنادها ألصحابها الحقيقين. إذ، لنفسه أفكار واجتهادات الغير

فكلما تقيد الباحث بقواعد األمانة العلمية أضفى ذلك على بحثه 

 قية.أصالة وقيمة حقي

وتقديم كانت أهم أهداف البحث العلمي إضافة معارف جديدة إذ 

إسهامات في مختلف املجاالت من أجل  تطوير املجتمع وحل 

ابقة أو بأبحاث ساالستناد واالستدالل مشكالته، فإنه ليس باملعيب 

بدء البحث من حيث انتهى آخرون، طاملا تم إسناد تلك األفكار  

صلية، ذلك أن الدراسات العلمية متشابكة واألبحاث إلى مصادرها األ 

 وتكمل بعضها البعض. 

قد تراجعت في السنوات األخيرة في العالم أن األبحاث العلمية غير    

اهرة ظالعربي بشكل ملحوظ ولم تعد تضيف الجديد، كما انتشرت 

العلمي سواًء بقصد البحث أو االنتحال في مجال  السرقات العلمية

 أو بغير قصد نظًرا للجهل بقواعد وأخالقيات البحث العلمي. 

يستدعي تظافر الجهود والبحث عن السياسات مما 

ومن هنا تتجلى  . واألساليب الفعالة للحد من هذه الظاهرة

 أهمية وأهداف هذا امللتقى:

 أهداف امللتقى:

  السليم؛ وأدبيات البحث العلمي  أخالقياتتمتين 

 ضبط إجراءات ومراحل إعداد البحث العلمي؛ 

  التحسيس والتوعية والتعريف بالحاالت واملمارسات الخاطئة

 املخالفة لألمانة العلمية والتحذير من عواقبها؛

  جال في موالعاملين بين أعضاء هيئة التدريس تبادل الخبرات

 البحث العلمي لتعزيز وتنمية النزاهة األكاديمية؛

 لحد من ظاهرة انتشار السرقات العلمية.توحيد الجهود ل 

  املطالبة بتقنين املقترحات والجهود املبذولة على مستوى خاليا

جودة البحث وذلك من أجل ضمان الجودة لجعلها مرجعية 

 .النوعي العلمي

 إشكاليات امللتقى:

قانونية العلمية، ال األطرتدور اإلشكالية الرئيسية لهذا امللتقى حول    

ومصادر املعلومات املتاحة  بما  الوثائق الستخدام واألخالقية 

لى واإلجابة ع تقتضيه املوضوعية واألمانة العلمية ألي عمل بحثي

 :مجموعة األسئلة الفرعية التالية

   ماهية  أبجديات وتقنيات البحث العلمي الصحيحة وكيفية

 تلقينها للباحثين؟

  بها خالل األعمال  االلتزامماهي األمانة العلمية وماهي سبل

 البحثية؟

  ماهي املمارسات الخاطئة املخالفة لألمانة العلمية املنتشرة في

 األوساط األكاديمية؟ وكيفية القضاء عليها؟ 

  ماهي عواقب اإلخالل باألمانة العلمية وعقوباتها اإلدارية

 والقانونية؟

  مكانة البحث العلمي في الوطن العربي.  إلعادةماهي سبل التعاون 

  :محاور امللتقى

 تندرج املوضوعات املقترحة ضمن املحاور التالية:

)املفاهيم  أبجديات وتقنيات البحث العلمي:  املحور األول 

 واملنطلقات(

 . تأثير املمارسة البيداغوجية على األمانة العلمية: املحور الثاني

 .  وآليات محاربتهامفهوم السرقات العلمية : املحور الثالث

 آليات التعاون لترقية البحث العلمي.: املحور الرابع

 تطبيق معايير ضمان جودة البحث العلمي.وسائل : املحور الخامس

 شروط البحوث ومعايرها:

  كون أن ال يأن يكون البحث في أحد املحاور األساسية للملتقى و

املشاركة به في ندوات أو مؤتمرات أو تم تقديمه  سبقتقد 

 للنشر من قبل؛

  يز في كتابة البحث، وأن يتم ومعاييرهيجب مراعاة املنهج العلمي

 باألصالة والجدية في التحليل؛

  قدم مع يتقبل البحوث باللغة العربية الفرنسية واالنجليزية و

البحث ملخص ال يتجاوز صفحة واحدة باللغتين العربية 

 ؛اإلنجليزية أو العربية والفرنسيةو 

  تشتمل الصفحة األولى من البحث على اسم امللتقى والجهة

املنظمة له، عنوان البحث كامال، اسم الباحث، ودرجته 

 الخاصة به؛وعلومات االتصال العلمية، 

  عشرينأال يتجاوز البحث (( صفحة حجم )20A4 ) شاملة

 ؛املراجع واملالحق

  تكتب املداخالت على( برنامجMICROSOFT WORDبخط ) 

Traditional Arabic بالنسبة ملتن املداخالت باللغة  14 حجم

  Time new Roman بالنسبة للهوامش، وبخـــط 11العربية، و

للمداخالت باللغة األجنبية بالنسبة للمتن وبحجم  12بحجم 

 بالنسبة للهوامش؛ 10

 اجع ، واملر وضع الهوامش والتعليقات آليا في نهاية كل صفحة

 والفهارس واملالحق في نهاية البحث: 

 امللخصات والبحوث باملواصفات التسجيل و  إستمارة ترسل

 conferences@jilrc.com  املذكورة أعاله  حصريا علي:


