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العالمي للمؤسسات العلمية االتحاد مركز جيل البحث العلمي  المكتبة الوطنية الجزائرية 

 07/2017/ 11األمانة العلمية الجزائر العاصمة برنامج ملتقى 

 رئيسة امللتقى: د. سرور طاليب املل )األمينة العامة لالحتاد العاملي للمؤسسات العلمية ورئيسة مركز جيل البحث العلمي(

 .(2: د. نرجس صفو )جامعة حممد ملني دباغني، سطيف رئيسة اللجنة العلمية

 (.2رئيسة اللجنة التنظيمية: د. نادية عمراين )جامعة البليدة 

 واالفتتاحالتسجيل  9:00- 8:30
 )رئيسا(  د. سرور طالبي امللاألولى: الجلسة  10:00 – 9:00

   املركز الجامعي بلحاج بوشعيب /شيخ  د.هاملاإلنسانية: أبجديات وتقنيات البحث العلمي في العلوم. 

  جامعة محمد البشير االبراهيمي/ جحنيط حمزة  د.: العلمي واألخالقية للبحثاملبادئ األساسية. 

  جامعة محمد/ طويل الضوابط األخالقية للبحوث العلمية: بين االلتزام والخروق العملية د. نسيمة 

 خيضر.
)رئيسا( 2 جامعة الجزائر  / شميسة خلوي  الثانية: د.الجلسة  11:00 – 10:00  

   2جامعة البليدة / د. بن بريح أمال  مكافحتها:األخطاء الشائعة في إعداد األبحاث العلمية وطرق. 

  جامعة حسيبة بن بوعلي/ بخولة بن الدين  د.: العلميةأخالقيات البحث العلمي وإشكاليات األمانة. 

  ي املركز الجامع / حمدأد. فلوح : املركز الجامعي أنموذجا: العلمي في الجامعة الجزائريةمشكالت البحث

 .نغليزا
 رئيسا() جالب مصباح / جامعة املسيلة الثالثة: د.الجلسة  12:00 – 11:00

   د. طالب :  933في الجامعة الجزائرية في ضوء القرار الوزاري  وآليات مكافحتهاجريمة السرقة العلمية

 .3جامعة الجزائر/  ياسين

  جامعة محمد الصديق بن يحي/ سمير أبيش  د.: العلميةالتصور اإلسالمي لعالج معضلة السرقات. 

  ث تحليلية لجودة البح قراءة-والتطبيقضمان جودة البحث العلمي في الجامعة الجزائرية بين النظري

 .البواقي جامعة أم/ فضلون الزهراء  د. -االجتماعيةالعلمي في العلوم 
 االستراحة ومناقشة امللصقات 13:00 – 12:00
 )رئيسا( نحمد املركز الجامعي غليزاأد. فلوح : الجلسة الرابعة 14:00 – 13:00

   دباغين.جامعة محمد ملين / نرجس صفو  د. :العاليأهمية الحوكمة لضمان جودة التعليم 

 باس جامعة ع/ د. حمزاوي سهى ؛ وتميز البحث العلميالسبيل لتحقيق جودة : االلتزام األخالقي للباحث

 .لغرور

  د.آمال  :تحليلية رؤية-الجزائرميثاق أخالقيات األستاذ الجامعي: نحو محاربة جريمة السرقة العلمية في

 .جامعة محمد الصديق بن يحي/ ينون 
 )رئيسا(  -2سطيف–جامعة محمد ملين دباغين الجلسة الختامية: د.  نرجس صفو  15:00 – 14:00

  .مناقشة عامة 

  .التوصيات 
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العالمي للمؤسسات العلمية االتحاد مركز جيل البحث العلمي  المكتبة الوطنية الجزائرية 

 07/2017/ 11برنامج ملتقى األمانة العلمية الجزائر العاصمة 

 )رئيسا( 3/ جامعة الجزائر عقيلة صدوقي د. الورشة األولى: 

  عينة من طلبة كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم –أسس استخدام االنترنت: نحو ضمان جودة البحث العلمي

 .3جامعة الجزائر/ د. عقيلة صدوقي /  3التسيير جامعة الجزائر

 جامعة العربي تبس ي/ هوام فايزة ؛ أخالقيات البحث العلمي وعالقتها باألمانة العلمية. 

  ألمير عبد جامعة ا/ شيبي وسام-تحليليةدراسة -لعلمي وآليات ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في الجزائر البحث ا

 .القادر

 جامعة  /بوقطوشة وردة: التقيد بأخالقيات البحث العلمي بين عدم انسجام املنظومة القانونية ومحدودية الحماية املمنوحة

 دباغين.محمد ملين 

 جامعة مستغانم/حاس ي مليكة : أشكالها وأساليب مواجهتها السرقات العلمية. 

 سهام قنيفي /جامعة محمد خيضر.معوقات ضمان جودة البحث العلمي وآليات التفعيل في مؤسسات التعليم العالي : 

  عبايدية 933خالقيات املهنة الجامعية في الحد من ظاهرة السرقة العلمية قراءة في القرار الوزاري رقم أداب و آدور مجلس :

 سارة / جامعة العربي التبس ي.

  دباغين.امعة محمد ملين / جسعودي نسيم  األكاديمية:آليات محاربة السرقة العلمية في البحوث 

  جامعة عمار ثليجي / سميرة خيذر  .أ–األمانة العلمية نموذجا  –أخالقيات مهنة التدريس لدى األستاذ الجامعي. 

  جامعة محمد ملين دباغين/ صالب سيدعليأ. : األخالقية في ضمان جودة البحث العلميأثر االلتزام باملعايير. 

 جامعة محمد خيضر. صافي حمزة: 933الوقاية كآلية ملحاربة السرقة العلمية ضمن القرار /  

 )رئيسا( جامعة البويرة/ نبيل منصوري  د. الورشة الثانية:

  جامعة البويرة / د. نبيل منصوري: والحاجة الى ارسائهاالجودة الشاملة لتعليم العالي في الجزائر. 

  دراسة ميدانية( املمارسات الشائعة للسرقة العلمية في البحوث األكاديمية من وجهة نظر الطلبة الجامعيين وسبل مواجهتها( :

 .جامعة يحي فارس  / خوان أمينة 

 خيضر.جامعة محمد / رقاد صبرينة : البحث العلمي بين السرقات والتراكم املعرفي 

 جامعة قسنطينة/ رضوان رياح  أ.بالنسبة للجامعة:  رهانات امللكية الفكرية بين اللصية والكفالة القانونية. 

 قسنطينة.منتورياإلخوة  / جامعة رفيقة بن ميسية: أ. الّتوثيق في البحوث العلمّية األكاديمّية ، 

  جامعة العربي تبس ي/ مسعود راضية : البحث العلميإدارة التغيير ودورها في تطبيق نظام ضمان جودة. 

 جامعة بسكرة/ مباركة رحماني: معايير جودة البحث العلمي بين الواقع واملأمول في الجامعة الجزائرية. 

 2جامعة البليدة / عبيزة منيرة : ضوابط اعداد البحث الجيد. 

 )1جامعة باتنة  / مشري أمال: أخالقيات البحث العلمي )واقعه ومشكالته. 

  ـــــاز : البحث العلمي السياس ياإلشكالية في صياغة ــ ــ  .1جامعة باتنة / محـمد قحـ

  جامعة محمد ملين دباغين./ : يـمــيــنـة غـــضـاب العلمية األمانةدور الثقافة االيجابية في تنمية 
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العالمي للمؤسسات العلمية االتحاد مركز جيل البحث العلمي  المكتبة الوطنية الجزائرية 

 07/2017/ 11برنامج ملتقى األمانة العلمية الجزائر العاصمة 

 بن جديد فتحي املركز الجامعي أحمد زبانة )رئيسا( د.الثالثة: الورشة 

   بانة.ز املركز الجامعي أحمد / بن جديد فتحي  د.: جنائياتجريم تقليد املصنفات املحمية كآلية لحماية األمانة العلمية 

 مركز / مذكور لزهر :  2أساليب تجنب السرقات العلمية من وجهة نظر أساتذة الجامعة دراسة ميدانية بجامعة سطيف

 .التكوين املنهي و التمهين عين أزال سطيف

  1جامعة باتنة / وفاء العمري  أ.: مانة العلمية كأحد أهم أخالقيات البحث العلمياأل. 

  جامعة مولود معمري / طاوس خلوات : معاييرهاضمان جودة البحث العلمي وأبرز. 

 2 وهران جامعة/  محمودي خليفة: إيتيقا األمانة العلمية فضاء أخر نحو رقي البحث العلمي. 

 الث مسحية لطلبة الطور الث دراسة-طلبة الدراسات العليا الجزائريين نحو السرقات العلمية ورداءة البحث العلمي  اتجاهات

 .3جامعة الجزائر / خولة بحري :  3دكتوراه ل.م . د جامعة الجزائر 

  عة جام/  غرايبية خولةبرمجيات كشف السرقة العلمية مقياسا ضمن املقرر الدراس ي في الجامعة الجزائرية:  اعتمادنحو

 العربي التبس ي. 

 جامعة قاصدي مرباح/  كركوري مباركة حنان: ظاهرة السرقة العلمية في األوساط الجامعية. 

 2جامعة الجزائر / كحلوش كهينة : تقنيات ومناهج البحث العلمي. 

 1 جامعة باتنة /كهينة افروجن: البرمجيات: آلية عمل مستكشف للسرقات العلمية في الدراسات الجامعية. 

  2جامعة سطيف / عطوي مريم : تقنيات جمع املراجع في البحث العلمي. 

 )رئيسا( 2 عشيش ي نوري جامعة قسنطينة د. الورشة الرابعة: 

  2جامعة قسنطينة/ عشيش ي نوري  د.: عنابةميدانية بجامعة  دراسة-األساتذةأخالقيات البحث العلمي من وجهة نظر. 

  2عة وهران جام/ قدور عصام نور الدين: في ظل التوعية بانعكاسات السرقة العلمية على املجتمع البحثيآفاق البحث العلمي. 

 3ائر جامعة الجز / عبادي إيمان: االتصالية كآلية لتوعية الباحثين بمشكلة السرقة العلمية في الجامعات االستراتيجية. 

 دباغين.جامعة محمد ملين /  خلفاوي إلهام: ملقابلة أنموذجااالستمارة وا-األسس العلمية لبناء أدوات البحث العلمي 

 جامعة مستغانم/ عدو حسين : حماية حقوق املؤلف من التعدي في بيئة االنترنت. 

 جامعة مولود معمري / عفرة حياة : دور التطور التكنولوجي كآلية للحد من السرقة العلمية. 

  جامعة البويرة/  إبراهيم حماني: العلميةمجالس أخالقيات املهنة كوسيلة للحد من السرقات. 

  ميدانية على عينة من األساتذة  دراسة)الجامعيين تأثير األداء البيداغوجي على األمانة العلمية من وجهة نظر األساتذة

 بسكرة.جامعة /  هناء برجي. د: املحاضرين صنف أ بجامعة بسكرة والبويرة(

  تيزي وزو/ جامعة فتيحة لعطر : املؤلف قوق وحماية حاألمانة العلمية بين االقتباس. 

 مستغانم جامعة/  واضح فاطمة: تقنيات التهميش في البحث العلمي. 

 Plagiarism as an Ethical Issue in Scientific Research  : جامعة محمد خيضر./ فطوش سمية 
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العالمي للمؤسسات العلمية االتحاد مركز جيل البحث العلمي  المكتبة الوطنية الجزائرية 

 07/2017/ 11برنامج ملتقى األمانة العلمية الجزائر العاصمة 

 )رئيسا(.  جامعة محمد بوضياف/ د. ابرادشة فريد الورشة الخامسة: 

  جامعة محمد بوضياف/ د. ابرادشة فريد : اإلشراف التشاركي( )أسلوبأسباب غياب األمانة العلمية وسبل عالجها. 

 د. جالب  : أساتذة جامعة املسيلة على عينة من تطبيق برامج كشف البالجيا كآلية للحد من االنتحال العلمي )دراسة ميدانية

  .مصباح / جامعة املسيلة

  :جامعة /  حمدبن اعراب مد. دور املنهج اإلسالمي في ترقية املمارسة البيداغوجية في العلوم القانونية، وأثره على األمانة العلمية

 .محمد ملين دباغين

  1955أوت  20جامعة / وفاء ضيف هللا : والسرقة العلميةأخالقيات البحث العلمي: بين األمانة. 

  سيدي بلعباس/ جامعة  سدار يعقوب مليكة: املمارسة الخاطئة واملخالفة لألمانة العلمية. 

  جامعة محمد الصديق بن يحي / فاطمة الزهراء بوقطة  الجزائري:املواجهة التشريعية للسرقة العلمية في القانون. 

 لعربي تبس يجامعة ا/ بوقصة إيمان: آليات الحد من السرقة العلمية في الوسط األكاديمي. 

  أمينة  :البحث العلمي: التطبيقات الرقمية الجديدة املكافحة للسرقات العلمية أخلقيةدور تكنولوجيا اإلعالم واالتصال في

 .3جامعة الجزائر/ بصافة 

  باديس.جامعة عبد الحميد بن / وزة خديحة  بن؛ والخطواتالبحث العلمي: املراحل 

  جامعة محمد ملين دباغين/  بنىأ. بن ماض ي لو : العلمي لدى الباحثين املبتدئيناألخطاء الشائعة في إعداد البحث. 

 )رئيسا(. جامعة البويرة/ د. ساس ي عبد العزيز  الورشة السادسة: 

  جامعة البويرة/ تقنيات البحث العلمي في املجال الرياض ي. د. ساس ي عبد العزيز. 

  2البليدة  جامعة/ عبيزة منيرة  :بحث علمي جيد ضوابط اعداد. 

 3الجزائر جامعة/  حنــادر هللا عبد العلمية؟ السرقة نتجنب كيف. 

 1945 ماي 8 جامعة /لكمين  : أ.خيرةالعلمية السرقة وإشكالية النزاهة ضرورات بين العلمي البحث. 

  دباغين.جامعة محمد ملين / بلعزوق عبد الكريم ؛ بين الروح العلمية واألمانة العلمية العلمي:أخالقيات البحث 

 جامعة يحي / ير البشبخيتي : جودة البحث العلمي للطلبة ومدى التزامهم باملعايير األخالقية في بحوثهم العلمية دراسة ميدانية

 فارس.

  امعة محمد ج/ بكار أمينة : في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري  -اآلليات العلمية والقانونية ملكافحة السرقة العلمية

 .ملين دباغين 

  2جامعة قسنطينة / خلفاوي عزيزة ؛ العالج وسبل األسباب  الجزائرية:ظاهرة السرقات العلمية في الجامعات. 

  1جامعة وهران /  عامر سدس.: علم اإلسناد وأثره في محاربة السرقات العلمية–مناهج البحث في العلوم اإلسالمية. 

 الحاج شعيب / املركز الجامعيموس ى أسماء : ن انتشارهاالسرقة العلمية وسبل الحّد م. 

  بوحملة حليمة  : أ. األمانة العلمية أنموذجا  –ضرورة التزام الطالب الجامعي بأخالقيات البحث العلمي في اعداد البحث/ 

 .1، باتنةجامعة الحاج لخضر
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العالمي للمؤسسات العلمية االتحاد مركز جيل البحث العلمي  المكتبة الوطنية الجزائرية 

 07/2017/ 11برنامج ملتقى األمانة العلمية الجزائر العاصمة 

 

 خيضر )رئيسا(. محمد / جامعة ليلى سهل د. الورشة السابعة: 

 خيضر. محمد جامعة/  ليلى سهل د.: النموذج األكاديمي الباحث أخالقيات 

  2جامعة الجزائر / شميسة خلوي  : د.والتطبيقبين التأصيل -األمانة العلمية في التراث العربي اإلسالمي. 

 ليندة هللا عبد:  933 رقم الوزاري  القرار ضوء على الجزائر في العلمية السرقة ومكافحة للوقاية املقررة اإلجراءات فعالية 

 .يحي بن الصديق محمد جامعة

 عاشور  زيان جامعة/  علي قندوز :  واملأمول  الواقع -األكاديمي الوسط في العلمية األمانة تعزيز لياتآ. 

 باديس. بن الحميد عبد جامعة/  بلقندوز  زينب .أ: العلمي البحث أساسيات أحد العلمي التفكير 

 االغواط –والحضارة  االسالمية العلوم في البحث مركز بوفاتح فريحة: العلمي البحث ادارة أداء رفع في الشاملة الجودة ادارة. 

 مرباح. قاصدي جامعة- رضوان ربعية: العلمية البحوث لترقية كآلية البحث مخابر في الجماعي العمل 

 إيمان مقيدش. أ- وصفية تحليلية دراسة- األنترنت شبكة عبر الفكرية امللكية حقوق  حماية ووسائل العلمي البحث أخالقيات 

 .3 الجزائر جامعة هاجر

  :بن ضيف  933اآلليات التنظيمية املعتمدة ملكافحة السرقات العلمية في الجامعة الجزائرية: قراءة تحليلية للقرار الوزاري رقم

 السياسية.هللا بلقاسم املدرسة الوطنية العليا للعلوم 

 خالقية،األ  لآلليات دراسة: الجزائرية بالجامعات الحديثة التقنيات ظل في فاعليتها ومدى العلمية السرقات محاربة آليات 

 .2 قسنطينة جامعة نجاة حريرة بن -02 قسنطينة– املكتبات علم معهد نموذج والتكنولوجية: القانونية

 معمري )رئيسا(مولود / جامعة  الجـــوهـر خـــالــــــف الثامنة: د.الورشة 

 ـــيــــــة ا لــتــرجــمــــة د و ن ــ ـــلـــمـ ـــانــة ا لـــعـ ـــالل بــاألمــ ـــ ــ ـــــف د.: اإلخـ  معمري.مولود / جامعة  الجـــوهـر خـــالـ

  3الجزائر جامعة سعداوي  نبيل. د: العلمي البحث جودة تحقيق في اإلعالم دور. 

 2طيفس دباغين ملين محمد جامعة سلمى كوندة: االجتماع علم في الجامعية واألطروحات الرسائل كتابة في العلمية األسس. 

 س.لياب جياللي جامعة/  مصطفى بوعقل. أ االلكترونية والبرامج التطبيقات منظور  من العلمية السرقة محاربة أسس 

 بوشعيب. بلحاج الجامعي املركز/   نزيهة درار: العلمي البحث وتقنيات أبجديات 

 1 باتنة جامعة/  بشريف وهيبة: الجزائريين الباحثين لدى العلمية األمانة لتعزيز العلمي التوثيق في املنهجية. 
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 .وزو تيزي  جامعة/  بوختاش سناء:  بلعى آمنة:لــ" واألدب الل

 الشلف جامعة/  ناصر طهار: للطلبة العلمي البحث اخالقيات على العلمي االشراف في االساتذة اخالقيات أثر. 

 ةاإلسالمي العلوم في البحث مركز/  عفاف قميتي. أ: العربي الوطن في العلمي البحث جودة ضمان لواقع تحليلة دراسة 

 .والحضارة

 دباغين ملين محمد/ جامعة  عمراوي  حادة: العلمية البحوث في عنه الكشف وآليات العلمي االنتحال. 
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