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امةا امع العلمي ة  إلق   ةي  الج 
 : تقديم

ي إطار  
  البحث العلمي و دراسة الدكتوراه   منظمة( و  USMBAجامعة سيدي محمد بن عبد هللا ) سعي  ف 

 (ARSED )  البحث العلمي بتعزیز اكتساب العلم والمعرفة  تحقيق مطلب جودة  ل  أكاديمية قسم الدكتوراه

بناء نموذج    و   تنمية قدرات طلبة الدكتوراهبهدف    واآللیات واألدوات التقنیة و المھاراتیةامتالك المناھج    و 

ي الباحث ال یه، المسؤول، مغرب   .الصانع والمبدع الن  

اكة مع   نظمت   علمية   إقامةالبحث العلمي و دراسة الدكتوراه    منظمةجامعة سيدي محمد بن عبد هللا بشر

 .رحاب المدرسة العليا للتكنولوجيا بفاسب  2022 يوليوز  03إىل  يونيو  29من وذلك  ةيجامع

ه كتابة مقال بحث علمي أكاديمي عىل تقنیات  ة يالجامع العلمية إلقامةا یركز موضوع  .و مهارات نشر

 :الفئة المستھدفة

 .طلبة الدكتوراه  •

 : ةياإلقامة الجامعأهداف  

. أفهم  ▪  همية النشر العلمي

 معرفة هيكل وشكل االوراق البحثية.  ▪

ي  ▪
فهم العنارص االساسية لكتابة كل قسم ف 

 الورقة البحثية. 

 مفهرسة. الالمجالت المفهرسة والغنر  ▪

ي   ▪ بناء وتنمیة مھارات التعامل المنھج 
ي التعامل مع 

 . المعرفة العلمیة األكادیمي ف 
 . كيفية تجنب الشقة العلمیة ▪
م الجداول والمخططات والرسوم  ااستخد ▪

 . البيانية بشكل فعال
 كتابة أقسام المخطوطة العلمية المختلفة  ▪
. ةاستخدام لغة جيد  ▪

 : ةياإلقامة الجامع طلعات ت

 . لتطبيق المفاهيمتمنح المشاركير  فرًصا ة يالجامع  إلقامةتمارين داخل ا ▪
ي لتطبيق المفاهيم وحل مشاكل الكتابة ▪

 . جلسات جانبية يعمل فيها المشاركون بشكل تعاوب 
 . أمثلة عىل عينات العمل المعاد كتابتها لتوضيح المفاهيم ▪
ي  ▪

ي الوقت الحقيق 
 . ردود الفعل ف 

 . دورات التعلم المصغر  ▪
 . سقراطية  حوارات ▪
 . فرص للمشاركير  لطرح األسئلة ▪

 

ي أيام اإلقامة*  
ية  –: العربية  الجامعية العلمية اللغات المستعملة ف   الفرنسية.  –االنجلنر 



ة يالجامع العلمية   إلقامةا برنامج    

 2022 يونيو   29األربعاء اليوم األول: 

   11:30  – 10:00 تسجيل و استقبال المشاركي   

 الجلسة االفتتاحية
 كلمة السيد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد للا  -
  كلمة السيد مدير  -

 
سيدي  جامعة  الدكتوراه قطب الدراسات ف

 محمد بن عبد للا
 أكاديمية قسم الدكتوراه رئيس كلمة السيد  -
 مراكز الدكتوراه  ير يادة مدكلمة الس -
  ARSED ةيالجامع اإلقامة العلمية نسقكلمة السيد م  -

11:45 –  12:45   

احة    13:00  – 12:45 استر

 13:30  – 13:00 القانون الداخل   وقراءةة يالجامع العلمية اإلقامة التعريف بأهداف

احة   15:00  – 13:30 (وجبة الغذاء)استر

 ثهمابحأعل مجال  والتعرفجلسة التعريف بالمشاركي    -
 تكوين المجموعات -

15:15 –  18:00   

احة شاي   18:30  – 18:00 استر

   20:30  – 18:30 المقاالت العلمية وخصائصأنواع 

احة )وجبة العشاء(   21:30  – 20:30 استر

 23:00  – 21:45 أساسيات النشر العلم  المعارصة -قال التحضت  لكتابة مورشة 

 00:30  – 23:00 تحدي كتابة مقال  – زيةأنشطة موا

 

 

 :  
 2022 يونيو 30الخميس اليوم الثان 

  جماع  
 09:00  – 07:30 نشاط رياض 

   00: 10  – 09:00 الفطوروجبة 

اتأجزاء     12:00  – 15: 10 العلم   المقال وممت  

احة    12:15  – 12:00 استر

   13:30  – 12:15 قراءة الورقة العلمية( ) تقديم – أكاديم   لمقا ةباكت  يةكيف

احة )وجبة الغذاء(  15:00  – 13:30 استر

: مرحلة اإلعداد  كتابة مقال علم 
  
 
اختيار موضوع    -فهم الجمهور المستهدف  - المقالفهم المطلوب ف

وضع    -بلورة الهدف من المقال  -إجراء البحث الالزم  - المقال 
ط للمقال 

ّ
 مخط

15:15 –  18:00   

احة شاي   18:30  – 18:00 استر

: مرحلة الكتابة   كتابة مقال علم 
مة   -

ّ
 كتابة الخاتمة   -كتابة محتوى المقال    -كتابة المقد

 تحليل البيانات وتفست  المعطيات  -
: مرحلة المراجعة  كتابة مقال علم 

18:30 –  20:30   

احة )وجبة العشاء(   21:30  – 20:30 استر

 23:00  – 21:30 تلخيص المكتسبات )مجموعات( 

  نشاط 
 00:30  – 23:00 سينيمان 

 



ة يالجامع العلمية   إلقامةا برنامج    

 2022 يوليوز  01الجمعة اليوم الثالت: 

  جماع  
 09:00  – 07:30 نشاط رياض 

   10:00  – 09:00 وجبة الفطور

 إعداد بنية النص للمقال
الخطوة  -)الخطوة األوىل: عمل قائمة   كيفية كتابة المسح االدن   

 الخطوة الثالثة: ترتيب المواضيع( -الثانية: ربط المواضيع وتجميعها  
  -العناوين الجانبية  -م الكلمات االنتقالية اكتابة الفقرات )استخد
 )  اختيار العنوان الرئيس 

 مالحظات عند كتابة العنوان 

10 :15 –  13 :00   

احة )وجبة   15:00  – 00: 14 الغذاء(استر

 16:30  – 15:15 كتابة ملخص المقال 

 مناهج البحث العلم   -
اتيجية أخذ العينات وكذا مناقشة آليات  - منهجية البحث، واستر

  
 المسح الميدان 

16 :30 –  18:00   

احة شاي   18:30  – 18:00 استر

ها  األخطاء األكتر شيوعا عند كتابة المقاالت    20:30  – 18:30 ونشر

احة )وجبة العشاء(   21:30  – 20:30 استر

 23:00  – 21:30 تلخيص المكتسبات )مجموعات( 

 00:30  – 23:00 : المشح التفاعل  مشح  نشاط 

 

 2022 يوليوز 02السبت : رابعاليوم ال

   09:00  – 08:00 وجبة الفطور

+ متحف    القرويي    ومكتبةخرجة استكشافية للمدينة القديمة 
 البطحاء

09 :15 –  14:00   

احة )وجبة الغذاء(  15:00  – 00: 14 استر

 لتوثيق المراجع العلمية  Mendeley استخدام برنامج- 
 تحليل البيانات إحصائيا ل SPSS/PSPPاستخدام برنامج - 

15:15 –  18:00   

احة شاي   18:30  – 18:00 استر

   20:30  – 18:30 ه نشر  وكيفية العلم   مقالصندوق أدوات ال 

احة )وجبة العشاء(   21:30  – 20:30 استر

 23:00  – 21:30 تلخيص المكتسبات )مجموعات( 

  نشاط 
 
 00:30  – 23:00 مناظرة  -ثقاف

 

 2022 يوليوز  03األحد اليوم الخامس: 

   10:00  – 09:00 وجبة الفطور

 اختتام اإلقامة الجامعية 
 والمشاركي   المنظمة  كلمة ختامية للجنة 

10:00 –  11 :30   

   12:30  – 30: 11 التمت   عل المتفوقي    وشواهد توزي    ع شواهد المشاركة 

 


