
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

نـدوة دوليـة    ينظم مخبر علم النفس وجودة الحياة بجامعـة ورقلـة  

” األخطاء المنهجية الشائعة في بحوث علـم الـنفس وعلـوم التربيـة    

  العربية للعلوم األمنية الرياض

  الدمام

  للبحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية
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ينظم مخبر علم النفس وجودة الحياة بجامعـة ورقلـة  

األخطاء المنهجية الشائعة في بحوث علـم الـنفس وعلـوم التربيـة    

 :ينشطها مجموعـة من األساتـذة اآلتية أسماءهم

العربية للعلوم األمنية الرياض جامعة نايف مقدم  عبد الحفيظ

  العربية المفتوحة الكويت الجامعة  عشوي

  البحرينجامعة   مقداد

الدمامالمعادن  جامعة الملك فهد للبترول و بن دانية 

  جامعة وهران  أمحمد تيغزى

للبحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية الوكالة الموضوعاتية  محمود بوسنة

  جامعة وهران  غياث

  جامعة قسنطينة  لوكيا

  جامعة بسكرة جابر  الدين

  ورقلةجامعة   منصور بن زاهي

  وهرانجامعة   بوحفص مباركي

 

ينظم مخبر علم النفس وجودة الحياة بجامعـة ورقلـة  

األخطاء المنهجية الشائعة في بحوث علـم الـنفس وعلـوم التربيـة    “حول 

ينشطها مجموعـة من األساتـذة اآلتية أسماءهم

عبد الحفيظد .أ

عشوي مصطفىد .أ

مقداد محمدد .أ

بن دانية  أحمدد .أ

أمحمد تيغزىد .أ

محمود بوسنةد .أ

غياث بوفلجةد .أ

لوكيا الهاشميد .أ

الدينناصر د .أ

منصور بن زاهيد .أ

بوحفص مباركيد .أ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .أخطاء اختيار منهج الدراسة ومدى تناسبه مع موضوع البحث

التعرف على مختلف األخطاء المنهجية الشائعة في بحوث علم النفس وعلوم 

تصويب مختلف األخطاء الواردة في  بحوث علم النفس وعلوم التربية في 

  .البحثية الجديدة علم النفس وعلوم التربية

 . نقاش مختلف القضايا الخاصة بالبحث العلمي في الجامعة الجزائرية

  حضوركم شرف لنا وإثراء للندوةحضوركم شرف لنا وإثراء للندوةحضوركم شرف لنا وإثراء للندوةحضوركم شرف لنا وإثراء للندوة

 . أخطاء اختيار مواضيع البحوث وصياغة عناوينها

 .وفرضيات البحثأخطاء صياغة اإلشكالية 

  أخطاء توظيف الدراسات السابقة

  .أخطاء المعالجة النظرية لمتغيرات البحث

أخطاء اختيار منهج الدراسة ومدى تناسبه مع موضوع البحث

  .األخطاء الشائعة في التصاميم التجريبية

 . أخطاء المعاينة

 . أخطاء القياس والتقنين

  .أخطاء المعالجة اإلحصائية للبيانات

  .أخطاء عرض النتائج وتفسيرها

التعرف على مختلف األخطاء المنهجية الشائعة في بحوث علم النفس وعلوم 

تصويب مختلف األخطاء الواردة في  بحوث علم النفس وعلوم التربية في 

  .الجامعة الجزائرية

البحثية الجديدة علم النفس وعلوم التربية التناوالتعرض بعض 

نقاش مختلف القضايا الخاصة بالبحث العلمي في الجامعة الجزائرية

حضوركم شرف لنا وإثراء للندوةحضوركم شرف لنا وإثراء للندوةحضوركم شرف لنا وإثراء للندوةحضوركم شرف لنا وإثراء للندوة

  محاور الندوة

أخطاء اختيار مواضيع البحوث وصياغة عناوينها •

أخطاء صياغة اإلشكالية  •

أخطاء توظيف الدراسات السابقة •

أخطاء المعالجة النظرية لمتغيرات البحث •

أخطاء اختيار منهج الدراسة ومدى تناسبه مع موضوع البحث •

األخطاء الشائعة في التصاميم التجريبية •

أخطاء المعاينة •

أخطاء القياس والتقنين •

أخطاء المعالجة اإلحصائية للبيانات •

أخطاء عرض النتائج وتفسيرها •

  

 أهداف الندوة 

التعرف على مختلف األخطاء المنهجية الشائعة في بحوث علم النفس وعلوم   •

  .التربية

تصويب مختلف األخطاء الواردة في  بحوث علم النفس وعلوم التربية في   •

الجامعة الجزائرية

عرض بعض   •

نقاش مختلف القضايا الخاصة بالبحث العلمي في الجامعة الجزائرية  •

  


