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اآلنسة شوارفية وسيلة( م.و.ع.ص .إ)
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الباحثة أوبعيش هجيرة( م.و.ع.ع.س)
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الباحث طوبال محمد( م.و.ع.ع.س)
العنوان  ،11 :نهج دودو مخت ار بن عكن ون  -الجزائ ر

اله اتف 330 30 30 30 :

برنامج الملتقى
استقبال وتسجيل المشاركين 0.03 .إلى 2.33
كلمة مدير المدرسة .أ.د مصطفى صايج .مدير المدرسة الوطنية

العليا للعلوم السياسية 2.33 .سا
كلمة رئيسة الملتقى .السيدة بن بوزيد هجيرة .مديرة المكتبة
مداخلة الضيف الشرفي للملتقى ا.د .عالهم رابح .الجزائر 33

الي وم األول 33 :فيفيري
المحور األول :تكنولوجيا المعلومات في المجال العلمي
الجلسة األولى :أ.د حسن بشاني .رئيس الجلسة
1. La Communication scientifique aujourd’hui : le
libre accès. Professeur Rabah ALLAHOUM. Enseignant au département de bibliothéconomie. Uniسا 10.15 -سا) versité Alger2. 11.11
 .2آليات استرجاع المعلومات وأثرها على زيادة الوعي ال م ع رف ي ل ط ل ب ة
العلوم السياسية .د .محاجبي ع ي س ى ،د .ل ع م روس آم ال .ج ام ع ة ال ج زائ ر

– قسنطينة  .0أ .وف اء بح اش ج ام ع ة ع ل ي ل ون ي س ي – ال ب ل ي دة ( .3
 00.03سا 00.11 -سا).

بشيشي وليد  .د .سليم مجلخ .جامعة  30ماي  0211ق ال م ة03.03( .
سا 03.11 -سا).

.1دور الوصول الحر للمعلومات في تعزيز حركة البحث العلمي .الباحث ة.
بن بوزيد هجيرة .جامعة الجزائر  .33الباحثة لزامي قوقو .جامعة الج زائ ر
 03.11( .33سا 00.33 -سا) اس ت راحة00.01 -00.33.

الجلسة األولى :د .علي ربيج .رئيس الجلسة

 .3خدمات شبكات الت واص ل االج ت م اع ي يال ف ايس ب وثي ف ي ال ب ح ث

ورشة :المنصة الجزائرية للمجالت العلمية »  .« ASJPاآلنسة علون تسعديت.

جيجل 00.11( .سا 03.33 -سا).

 03.33سا).

العلمي .الباحثة صورية اسعادي .ج ام ع ة م ح م د الص دي ق ب ن ي ح ى-

 .1تكنولوجيا المعلومات وأثرها في تطوير العملية التعليم ي ة :دراس ة

مركز البحث العلمي في المعلومة العلمية والتقنية  32.33( .CERISTسا-

تجربة أساتذة كلية الحق وق وال ع ل وم الس ي اس ي ة ب ج ام ع ة ي ح ي ى ف ارس
المذية .الباحثة :صارة شلغوم .جامع ة ال ج زائ ر  - .33ال ب اح ث ة حش ود
صارة .جامعة الجزائر  03.33( . 33سا 03.01 -سا).
 . 1أث ر ث ورة ال م ع ل وم ات ع ل ى ج ودة ال ب ح و

ف ي م ي دان ال ع ل وم

السياسية .د.غريب حكي م  -ال ب اح ث ة:دب اش رح م ة .م و ع ع س( .
 03.01سا 03.03 -سا).

استراحة الغذاء

المحور الثاني :نماذج من واقع تطبيق تكنولوجيا المعلومات

في التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر وأثرها على البحث
العلمي في مجال العلوم السياسية
الجلسة الثالثة :أ.د كمال بوشرف .رئيس الجلسة
 .1حضور المجالت العلمية في مجال العلوم السياسية والعالق ات

الدولية على مستوى األرضية الجزائرية للمجالت العلمية

 03.01( .33سا 03.03 -سا).
 .0أثر تكنولوجيا إدارة المعرفة على تحسين إدارة ال ج ودة الش ام ل ة .د.

اليوم الثاني 30 :فيفيري 3302

« ASJP »:دراسة تحليلية ( .د .جزايري سمير ،د .ترف اس
محمد السعيد .جامعة الجزائر  00.11( )33سا 01.33 -سا).
2. La Recherche scientifique en sciences
politiques à l’ère des TIC : Cas du portail
national de signalement des thèses PNST. Nawel
سا 14.11 -سا) MEBTOUCHE. CERIST(14.15
 .0اتجاهات البحث في العلوم السياسية بالجامعات الجزائرية.
(د.شاشة ف ارس – د.بن دريدي عبد الغني .جامعة محمد لمين
دباغين سطيف  01.01( .)33سا 01.03 -سا)

المحور الثالث :خصوصية البحث في العلوم السياسة
الجلسة الثانية :د .محمد سي بشير .رئيس الجلسة

 .0دور أساليب التحليل الكمي في التق ليل من مشكلة النسبية في البحو

السياسية( .د .سمير حمياز .جامعة بومرداس) ( 03.33سا 03.01 -سا)
 .3االستشراف في العلوم السياسية :بين طموح المحاولة وصعوبتها( .د.
نجوى بوزورين .م و ع ع س) ( 03.01سا 03.03 -سا)
 .0حدود استخدام النمذجة كأداة استشراف في البحو السياسية( .إيمان
العباسي .باحثة :م و ع ع س) ( 03.03سا 03.11 -سا)
خصوصية البحث في العلوم السياسية وتكييف المناهج واالدوات التكنولوجية

الحديثة للرقي بالبحث العلمي (بن عيسى محمد .م و ع ع س) ( 03.11سا-

 00.33سا).

الجلسة الثالثة :أ.د .عبد الحميد قرفي .رئيس الجلسة

 .0أهمية االستبيان في دراسة وتشخي

الظواهر السياسية دراسة تحليلية.

(د .ف اطمة دريدي .محمد خيضر بسكرة ,د .أمين البار .جامعة العربي
التبسي ) ( 03.33سا 03.01 -سا)
 .3طرق وأدوات جمع البيانات في البحو السياسية :دراسة مق ارنة.
(د .حكيمة جاب اهلل - .د .مقبل نسيمة .جامعة الجزائر  03.01 )30سا-
 03.03سا)

.0اإلحصاء والتحليل الكمي وتطبيق اتها في دراسة الظواهر السياسية.
( لعجاني غنية .م و ع ع س)  03.03سا 03.11 -سا)
 .1تأثير التطور التكنولوجي على عملية البحث في العلوم السياسية( .الباحثة:
زينب شنوف .م و ع ع س) ( 03.11سا 00.33 -سا)

الجلسة الثانية. :د تسعديت مسيح الدين .رئيسة الجلسة

 .4منصة الدوريات العلمية الجزائرية (ASJP.د .الح م زة م ن ي ر -د.

 .1المالحظة كأداة لجمع البيانات األولية (إيمان مختاري -إيمان تمرابط) (

. 0دور شبكات الت واص ل الج ت م اع ي ف ي ت ع زي ز ال ب ح ث ال ع ل م ي :م وق ع

نورة موسى .جامعة العربي التبسي  -تبس ة) ( 01.03س ا01.11 -

 03.33سا 00.01 -سا)

الف ايسبوث ن م وذج ا .د .ع ل واش ك ه ي ن ة .د  .ع ب دي ش ص ون ي ة ج ام ع ة
الجزائر  00.01 .30سا 00.03 -سا).
 . .2تأثير تكنولوجيات المعلومات واالتصال على جودة العملية الت ع ل ي م ة
والبحثية في مجال العلوم السياسية .أ .لطفي دهينة جامعة الصالح بوبنيدر

سا).
 .1دور النظام الوطني للتوثيق عن بعد ()SNDLفي ترقي ة ال ب ح ث
ال ع ل وم الس ي اس ي ة :دراس ة م ي دان ي ة (د.ع ائش ة ب وزي د-

تخص
في ّ
ف اطمة الزهراء سباعي) ( 01.11سا 01.33 -سا).

