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 إشكالية اليوم الدراسي  

إلى ” إقتصاد المعرفة ”تحولت  المعلومات في اطار   

رأسمال ال ينفذ، لذلك سعت الدول لتحصيلها بترقيـــة 

البحــث العلمي من جهة و إعداد  بنوك لالحتفاظ 

بنتائجه من جهة أخرى ، ألن قوة الدول في هذا 

العصر   لم تعد تقاس بالممتلكات المادية من غاز و 

نفط و نفائس ، و إنما بالمنتجات الفكرية من ابتكارات 

 و  إبداعات و إضافات .

في هذا السياق تشكل الجامعة ركيزة أساسية للتنمية 

المستدامة باعتبارها قطبا هاما إلنتاج المعرفة، و 

نشرها عبر وسائل متعددة ، يتصدرها البحث العلمي 

الذي يسهم في إضافة الجديد من الناحية النظرية و 

التطبيقية السيما إذا التزم فيه الباحث األكاديمي 

بالمعايير األخالقية المتمثلة في : األهمية العملية  و 

اإلضافة العلمية ، و كذا الحفاظ على  سرية البيانات 

المتعلقة بالمبحوثين ، فضال عن التحلي باألمانة 

العلمية . مما يستدعي وجود إطار قانوني ، يتم 

بموجبه انتاج المعرفة وفق ضوابطها الخاصة بها 

حتى يكون هناك إثراء للمنتوج الفكري و ليس مجرد 

 إعادة للقديم منه.

لذا يمكن الجزم أن تقدم البحث العلمي في الجامعة 

الجزائرية ، مرهون بقدرة الباحثين في هذا الحقل على 

االبتكار و التجديد و اإلبداع ، و تحقيق ذلك ال يستلزم 

فقط وجود هيئة رقابية تمحص المنتجات العلمية 

لتحكمها         و تقرر مصداقيتها ، بل يتطلب أيضا 

 رقابة ذاتية. 

 

 

 

تجعل من الباحث مسؤوال  عن قلمه ، متصفا 
بالموضوعيـــة      و ملتزما باألمانة العلمية ، التي تمنعه 

من السطو  على مجهود غيره و نسبته  لنفسه ، خاصة 
في ظل تفشي ظاهرة السرقات العلمية التي ازدادت حدتها 
بزيادة التقدم التكنولوجي ، و ما يتيحه من فرص لالطالع 

 على الكتب و النسخ اآلني لألطروحات.
على هذا األساس يعد التطرق لإلشكاليات المتعلقة بالبحث 
العلمي و أخالقياته ، بغية تقييم واقعه و رصد تحدياته ، 

ضرورة تفرضها الحاجة لبلورة آليات فعالة لالرتقاء 
بمنتوج الجامعة الجزائرية من جهة و جعلها شريكا فعاال 

 في التنمية المستدامة من جهة أخرى.
و هو ما سنتعرض له  بمزيد من التحليل  في إطار  هذا 

 اليوم الدراسي .

 
 محاو ر  اليوم الدراسي 

 .واقع البحث العلمي في الجامعة الجزائرية 

 .السرقات العلمية في ظل التكنولوجيا الحديثة لإلتصال 

 . اإلطار القانوني للبحث العلمي 

   .آليات حماية البحث العلمي 

 أهداف اليوم الدراسي 

  تقييم تجربة الجامعة الجزائرية في إطار البحث
 العلمي لتدارك النقائص.

  تحليل ظاهرة السرقات العلمية و إبراز
انعكاساتها السلبية على تطور البحث العلمي في 

 الجزائر .

  تنمية الوازع األخالقي عند الباحثين ، لدفعهم
للتحلي بالنزاهة ، األمانة العلمية و الموضوعية 

. 

  اقتراح آليات عملية و إجراءات تطبيقية لترقية
البحث العلمي و تطويره ، مع الحفاظ على 

 مصداقيته .

شروط المشاركة في اليوم 

 .أن تتميز المداخلة بالتأصيل مع  مراعاة األمانة العلمية 

  أن تتسم المداخلة بالحداثة و تكون ضمن محاور
 الملتقى .
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