
 

 

 

واألبحاث  ينظم للدراسات  ت�امل  الباحث�ن  ،مركز  الطلبة  لفائدة  ت�و�نية  الدكتوراه  دورة  سلك   ��    ��

 موضوع:

مناھج وتقنیات البحث في العلوم القانونیة واالقتصادیة "
 " ةواالجتماعیة واإلنسانی

 مراكش ، بمدينة 2021 يونيو  27-26-25أيام 

 البرنامج 

 : یونیو 25 الجمعة

 تسجیل المشاركین/   17.45-17.00

 االفتتاح  /45:18-18:00

 19: 45 - 0018:األولى: ورشة ال

 أستاذ باحث بكلیة الحقوق، المحمدیة: عزالدین العالم؛* د.

 كتابة مشاریع أبحاث ودراسات موجھة لندوات أو مجالت محكمة" ورشة"
 استراحة 

 00:22 -  1520:: الثانیةورشة ال

 أستاذ باحث بكلیة الحقوق، مراكش: ؛الرحیم العالم د.عبد* 

 "االقتباس: مصدره، طبیعتھ وأسلوبھ"

 

 :0022 : للتواصل بین الباحثین وتنمیة قیم العمل  مناسبة تكون ،عشاء وجبة
 الجماعي.

 



 یونیو 26 السبت : 

 45:01 -  0009:: الثالثةورشة ال

مھندس إحصائي، رئیس مصلحة اإلحصائیات   عبد الرحیم بن اشو؛.ذ*
 والحسابات بالمدیریة الجھویة للتخطیط، بمراكش. 

مھندس إحصائي، مسؤول قاعدة المعطیات اإلحصائیة،    سفیان بن إحود؛*
 بالمدیریة الجھویة للتخطیط، بمراكش. 

 تصمیم االستمارة في البحوث المیدانیة" و طرق اختیار العینة ورشة حول "
 استراحة 

 12:45 -  11:00: الرابعةورشة ال

 :مراكش أستاذ باحث بكلیة الحقوق،  ؛عبد المالك الوزاني* د.

 االجتماعیة والقانونیة" و"المنھج في العلوم اإلنسانیة  
 استراحة 

 14: 45 -  00:13: خامسةال ورشة ال

 الدار البیضاء: ،أستاذ باحث بكلیة الحقوق، عین السبع ؛د.كمال الھشومي * 

 المقابالت األكادیمیة والمھنیة وكیفیة تنظیم الملفات العلمیة"  ورشة حول"

 20:15 – 21:15 للتواصل بین الباحثین وتنمیة قیم   مناسبة تكون، وجبة عشاء
 العمل الجماعي. 

 یونیو  27 األحد
 

 10:45 - 09:00: سادسةال ورشة ال

 أستاذة اإلعالم وصحفیة: ؛ذة.فاطمة اإلفریقي* 

 "le tracاالرتباك   حالة  التواصل مع الجمھور وسبل تجاوزورشة حول "
 استراحة 



 12:30 -  :0011: بعةالساورشة ال

 :بني مالل كلیة اآلداب،ب  علم االجتماع أستاذ  ؛ربیع أوطال* د.

 طروحة الدكتوراه"النظري في إعداد أ للجانب"من أجل توظیف سلیم 
 استراحة 

 :3014 -  12:45: ثامنةالورشة ال

 : وكاتبأستاذ باحث  ؛عبد العزیز راجل* د.

 " الكتابة أسلوبا وشكال: ورشة حول كیفیة تقدیم المضمون للقارئ"
 

 3014:- 45:41 اختتام الدورة التكوینیة وتوزیع الشواھد على المشاركین 
 15:00 -  وجبة غذاء 

 


