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 التاريخ االجتماعي للمغرب األوسط في العصر الوسيط ـــــــ الفئات املهّمشة أنموذجا ــــــــ

 

 ينظمان
 

 ندوة علمية بعنوان:
 

السرقة العلمية في البحث التاريخي األكاديمي بين 

الواقع وجهود املواجهة  مذكرات املاستر في التاريخ 

 الوسيط أنموذًجا 
 م2222نوفمبر  22يوم األربعاء 

     20املدرج: 

 2مدير جامعة سطيف ـــــ  قش ي الخير ـــــ الرئيس الشرفي للندوة:  أ. د. 

 عميد كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية –ــــ  املدير الشرفي للندوة: أ.د. نصر الدين غراف 

 ريخ واآلثاررئيس قسم التا –ــــ  املنسق العام للندوة: د. عبد الحفيظ بوعبد هللا 

 مسؤول تخصص تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط –ـــــ مدير الندوة: د. خالد حموم 

 ـــــ املسؤول العلمي للندوة: د. رضا بن النية 

 ـــــ املسؤول التنظيمي للندوة: د. البشير بوقاعدة

 

 

 الدعوة عامة
 الحضور إلزامي بالنسبة لطلبة السنة األولى والثانية ماستر ـــــــ تخصص: تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط. مالحظة:

 



املعرفة اإلنسانية على األصعدة اإلشكالية،  على الرغم من التطورات املذهلة التي شهدتها

واملنهجية، والتقنية، وإفرازاتها املفصلية على الحياة العاّمة، بيد أّن حقل البحث فيها بات يعاني وباًء عُسر 

 
ُ
ه فروو  الوصول إلى لقاح له، على الرغم من املعرفة بأسبابه والعوامل امل

ّ
السرقة سهةة ي  انشاار،، إن

تنامى مؤشر،، وتنوع أسلوبه وصور،، حتى صار ظاهرة متكاملة األركان واضحة املالمح الذي  العلمية

 للعيان، يتهدد تفايه بنيان ما تّم تاييد، من رؤى وأفكار عبو األزمان. 

وكغروها من البلدان التي تعاني من التنامي املطرد لهذا السلوك املارن بدأت األصوات ي  الجزائر  

اع للحد من تداعياته قبل أن ينخر جسد األّمة، ويقض ي على ما بقي من شرف تتعالى من أجل اإلسر 

 منظومتها القيةية واألخالقية. 

وانطالقا من هذا الواقع جاءت فكرة هذ، الندوة العلةية التي سنحاول من خاللها أن نعالج ظاهرة 

متخذين من محور التاريخ االجتةاع  السرقة العلةية ي  منابتها، وتجلياتها، وإفرازاتها، وجهود مدافعتها، 

 للةغرب األوسط أنةوذجا لها.

ونسعى من خالل هذا النااط العلمي إلى تعريف طلبة املاستو خاصة املقبلرن منهم على إعداد 

مذكرات التخرج بهذ، الظاهرة، وتحسيسهم بةخاطرها وعواقبها، مع تقديم توجيهات نفسية وبيداغوجية 

 ي  الوقوع فيها.ومنهجية تساعدهم على تال

  

 

 

 

 



 برنامج الندوة العلمية
 

 23.22 - 23.2. تالوة الطالب: عزيز كرعي  –: آيات بينات من الذكر الحكيم  

 23.2. – 23.92النشيد الوطني : 

 23.92 – 23..2 مدير الجامعة: كلمة السيد 

 23..2 – 02.22السيد رئيس قسم التاريخ واآلثار : كلمة 

 02.22 – 02.92أشغال الندوة العلمية : 
 

 .00.0 – 02.22الجلسة األولى 

 رئيس الجلسة: أ. د. عبد املالك بكاي

 التوقيت عنوان املداخلة األستاذ املتدخل
 

 

 د. خالد حموم
إشكالية التوثيق والتهميش في البحث التاريخي بأمانة 

مذكرات املاستر في التاريخ الوسيط بجامعة  –علمية 

 أنموذًجا - 2سطيف 

 

02.22 – 02.0. 

 02.22 – .02.0 أخالقيات البحث العلمي ـــــ مفاهيم يجب أن تصحح ـــــــ أ. سامية مقري 
 

 د. المية وادي
 التاريخيالسرقة العلمية في البحث 

 بين التجليات والتداعيات

02.22 – 02.9. 

 .00.0 – .02.9فترة مناقشة: 

         

 

 02.22 – .00.0الجلسة الثانية  

 رئيس الجلسة: د. خميس ي بولعراس

 التوقيت عنوان املداخلة املتدخلاألستاذ 
 

 د. رضا بن النية
 املشرف وأوجه مسؤوليته عن السرقة العلمية لطالبه 

 مذكرات املاستر  في التاريخ الوسيط أنموذجا

 

00.0. – 00.22 

 .00.9 – 00.22 مفهوم السرقة العلمية وآليات تفاديها د. مسعود بريكة
 

 د. الصادق زياني
تقنيات وضوابط إدراج الخرائط واألشكال واللوحات 

 بأمانة علمية في بحوث التاريخ الوسيط

 

00.9. – 02.22 

 02.22 – 02.22مناقشة:  فترة

د بن ساعو د.- توصيات الندوةتالوة   02:92 – 02:22  - محم 

 


