
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 رشوط املشاركة 

املقدمة  ــ   الأعامل  يف  و يشرتط  ةل  الأصااجلدة 

 .احملددةبأأحد احملاور  اطرتبوالا

تقدم وفق   ــ  الأجنبية  أأو  العربية  ابللغة  البحوث 

وترفق املداخالت مبلخص    ،املهنجية املتعارف علهيا

 ابللغة العربية، وأ خر ابالجنلزيية.

 تقل املداخالت عن عرش صفحات. ال بد أأن  ــ ال 

 ة ـــ توارخي هام

 2022/10/23ــ ترسل املداخالت قبل 

 2022/10/27ــ يمت الرد عىل املداخالت املقبوةل: 

 ــ ترسل املداخالت عىل الامييل التايل:  
lakhdarhelis@gmail.com 

 

 املشاركة ارة ـــاس مت

 ........... . ................. الامس واللقب: ..............

 ....... ......... . ..........................الرتبة العلمية: .. 

 ..... ................. .املؤسسة: ...........................

 ... ......................................االإمييل: و الهاتف 

 ... ........ ........... ..........داخةل: ..امل وحمور عنوان 

     ........................ ........... ملخص املداخةل:.......

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي    

جامعة حيي فارس ابملدية 

 
مع   ابالشرتاك   

 خمرب الس يادة والعوملة  

   PRFUفرقة البحث  

 الرتكزي الاقتصادي االإطار القانوين لعمليات 

 بـ :   تنظم يوم درايس موسوم  

 حتضري رساةل ادلكتوراه  

 "وفق أأسس مهنجية" 

 

 2022أأكتوبر    29  السبت   يوم: 

 

   يوم ادلرايس اور ال ـ حم

 

 مقومات البحث العلمي: :  الأول احملور  

 ــ خصائص البحث           

 ــ صفات الباحث                     

 أأجزاء البحث العلمي:   احملور الثاين: 

 ـــ املقدمة  

 ـــ املنت                     

 ـــ اخلامتة                     

 توثيق املراجع: احملور الثالث:        

 ــ يف املنت  

 ــ يف قامئة املراجع        

 

mailto:lakhdarhelis@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الهيئة املرشفة عىل اليوم ادلرايس 

   

 الرئيس الرشيف اليوم ادلرايس: 

 أأ.د/ جعفر بوعروري: 

 مدير جامعة حيي فارس ابملدية

 مدير اليوم ادلرايس: 

 د/ هارون أأوروان:  

 الس ياس ية  معيد لكية احلقوق والعلوم

 رئيس  اليوم ادلرايس:   

 د/ حليس خلرض

 رئيس اللجنة العلمية:   

 د/ عزوز عبد امحليد

 اللجنة التنظميية:    )ة(   رئيس 

 د/  بوزيدي عائشة 

 

 اليوم ادلرايس وهدف أأمهية 

البحوث         عداد  اإ مهنجية  العلمية  والرسائل  تعد 

أأساس ية ينشأأ    ، مادة  أأن  دلى  ويرتخس  وظيفهتا 

الصحي الأسلوب  السلميــالباحث  والطريقة  يف ـــح  ة 

العلوم ـــالت تطرهحا  اليت  االإشاكليات  ش ىت  مع  عامل 

 . حتديدا عمل القانونو  معوما، 

أأسلوب         تباع  اإ هو  الباحث  حيتاجه  ما  فأأمه 

سلمي مجع    علمي  مرحةل  من  بدءا  حبثه  عداد  اإ يف 

وحتضريها العلمية  وموضوع    ؛املادة  يتناسب  مبا 

املعلومات  حبثه، هذه  اس تخدام  كيفية  وصوال  مث   ،

خراج العمل يف شلكه الهنايئ ىل اإ  . اإ

ن         تباع  اإ حصيحة  م اإ الأساس  هنجية  ل  هِس  ي  من 

دراس ته حمل  املعلومات  معاجلة  الباحث  كام    ،عىل 

عىل   متسلسةل  يعينه  بطريقة   ومضبوطةعرضها 

لبحثه،   ابلتقدمي  من و بدءا  يشمهل  وما  مبتنه  مرورا 

و  وجزئية،  رئيسة  خلتقس اميت  امللكةل  مت ا صوال  ته 

لهيا اإ توصل  اليت  اليت    ،ابلنتاجئ    يرىوالاقرتاحات 

بداؤها.   من الرضورة اإ

 
 
 

ن         يف  اإ العلمي  ينرصف   يةالقانون العلوم  البحث 

تباع العلمية    الإ والأصول  أأ الأسس  حمك  و الس تجالء 

 . هوموضوعات   مسأأةل من مسائهلمضمون 

هي اذلي  العام  الهدف  هو  ليه  دف  وهذا  اليوم اإ هذا 

خبطوات  خالل    منادلرايس   الباحثني  تعريف 

وفقا   حبوهثم  اجناز  هلم  يكفل  مبا  العلمي،  البحث 

علهيا،   املتعارف  جتنهبم  و للمعايري  منظمة  بطريقة 

حنو   موفق  بشلك  هبم  وتسري  والوقت،  اجلهد  ضاعة  اإ

حبوهثم  علهيا  قامت  اليت  شاكليات  لالإ السلمية    املعاجلة 

 . ودراساهتم

شاكلي  ة اليوم ادلرايس ـــاإ

       

عىل        االإجابة  ادلرايس  اليوم  هذا  حياول 

 االإشاكلية التالية :

عىل         يتعني  اليت  والتقنيات  الأساليب  يه  ما 

تبا   ؟ عها الإجناز حبث علمي نوعي ومهنجيالباحث اإ

 


