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ا التعليم العالي و البح العلمي  و

ب  ب خميس مليان جامع الجيالي بونعام
ائ  الج

 

                       -كلي العلوم ااجتماعي واإنساني            
 –قسم العلوم اإنساني 

ي   تنظم  -شعب التا

اس ي  2018 ما  6ة  :يوم 
قم   القط القديم 4بامد 

 حول:

ا التخ  ك منهجي إعدا م
 )الليسانس واماستر(

 -الهوامش  -الخطوا   -اإعدا 
ااإ   خ

 الّديباجــ

ٚع  ٙاس   بالغغاماستر أهميغ الليسانس و تكتس  م٘ك ي امساٙ الد
ٚحلغ أخيرع تمهيديغ  ٙه، وخصڤصا أنها تأتي كم ٚحلغ التد ي م للطالظ 

ٙهقبل ا اه، لطٙڤ الثالن ما بعد التد وهڤ ما يستدعي  وهڤ الدكتٙڤ
ٚين  بهاااهتمام  ط ٚاف الفاعلغ من أسات٘ع م طلبغ و من قبل كل اأط

ٙع لګضافغ ، وحت الليسانس اماستر  ٚػ البيداغڤجيغ،  اإٕا و له٘ا أق
كليغ العلڤم ااجتماعيغ واإنسانيغ، قسږ العڤم اإنسانيغ، شعبغ 

ٙئ ٙاس  خميس مليانغ -لجامعغ الجيالي بڤنعامغ  التا ،  تنظيږ يڤم ٕ
ٚع عدإ م٘ك ٙا بكل   عام حڤل كيفيغ  ٚو ٚه من البدايغ الګ النهايغ م التخ

ٚاجها وطبعها ف لګوصڤا  خطڤاتها العلميغ والعمليغ،  ،مناقشتهاخ
ي منهجي ل ضا ٚه، طلبغ لوه٘ا كدعږ  عدإ امقبليڗ علګ التخ من أجل 

ګ مستڤڥ  ٚاػ تٚ ٚيغ خاصغ، م٘ك ٜائ ٙيخيغ الج ٙسغ التا تطلعاػ امد
ٚيغ عامغ ٜائ  بوالجامعغ الج

اس ي والتنظيمي  العلميـ اللجن  لليوم الد

ٜعة ٕ الدينةٕب محفڤٱ تاون ٙ ٕوحغة ٕ شعباني نٙڤ محمد ب ب عبد القإ

ٙاوڬة ٕب عبد الباسٰ قلفاط، ٛٙقڤق  ة أ تڤنس  عبد  ٕب امحمدٕ

ٚحمن ٜٙ،ةأب ة   ال ٚصاق سفياڗحبيظ قدومغة أ أب أحمد بن يغ من  ص

 بجامع الجيالي بونعام خميس مليان

ٙ بڤعقإعب  ٕب عبد ٚينبة 2جامع البليد القإ جامع  ٕب مڤلٕڤ ق
 امدي

 املتقى: ومحاو  أهداف

ٙ ت ي امسا ٚه  ٚع التخ ٛ أهميغ م٘ك ٚا ب ة 

 البيداغڤجي والعلم للطالظب

ٙ امڤضڤعب2  ة كيفيغ اختيا

ٚهب3 ٚع التخ ٛ م٘ك نجا  ة ضبٰ تقنياػ 

ٚه، 4 ٚع التخ ٛ م٘ك نجا ٙصد أهږ مشكاػ  ة 

 الشائعغ، وكيفيغ التغلظ عليهابواأخطاء 

ٚع و كيفيغ مناقشتها5  بة ضبٰ معايير تقييږ ام٘ك

 

وطــ كـــ شــ  امشا
ي اليڤم  ٙكغ  ٙئ أسات٘ع القسږ للمشا تدعڤا شعبغ التا
قيقغ وباستخدام  ٙاس  بمداخاػ علميغ تقنيغ ٕو الد

وأڗ تكڤڗ ضمن أهداف  K)الداتاشڤ( اإسقاطجهاٛ 
خت ٙ ستغ )املتقى، وسيتږ  ( مداخاػ فقٰ من قبل 6ةيا

قغ  ٙكغ والٙڤ اللجنغ امكلفغ، علګ أڗ تسلږ طلباػ امشا
ٙع الشعبغ، أو عبر البريد االكتروني  لګ مكتظ إا العلميغ 
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