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ىاث التي جضمنها وليت الحلىق والعلىم السياسيت ٌشيل  ن في الدهخىزاه ضمن هظام ل م د احد أهم الخيٍى الخيٍى

ن السهيزة  بجامعت احمد دزاًت ادزاز  مىر السىىاث ألاولى العخماد هظام ل م د على مسخىي الجامعت؛ باعخباز هرا الخيٍى

 .ألاساسيت للبحث العلمي

ن في الدهخىزاه ضمن هظام ل م د املسجلين على مسخىاها من كىاعد      وبهدف جمىين طلبت الطىز الثالث من الخيٍى

وضىابط البحث العلمي السليم، واللائم على أسس مىهجيت علميت سليمت، من خالل شسح مخخلف اللىاهين 

والخىظيماث التي لها عالكت بطالب الدهخىزاه وبالبحث العلمي و كىاعده ألاساسيت، ازجأث وليت الحلىق والعلىم 

ن في  السياسيت بجامعت احمد دزاًت ادزاز أن جىظم  فعاليت علميت مىحهت خصيصا لطلبت الطىز الثالث من الخيٍى

الدهخىزاه ضمن هظام ل م د، شعبت الحلىق املسجلين في السىت الثاهيت و الثالثت، جحت شعاز البحث العلمي ألاوادًمي 

، وهرا من أحل مساعدة الطلبت على إعداد أطسوحاتهم وجىحيههم "مخطلباث والتزاماث" الجامعي لطالب الدهخىزاه 

 :وجرليل العلباث التي جىاحههم، ومن هرا املىطلم فإن أهداف هره ألاًام العلميت جخمحىز فيما ًلي

  ت اململعىل  حعٍسف طلبت الدهخىزاه باللىاهين الىاظمت ملىاكشت أطسوحاث الدهخىزاه الطىز الثالث ل م د  .الساٍز

 جمىين طلبت الدهخىزاه من الخحىم بلىاعد البحث العلمي، السيما ما ًخعلم باألماهت العلميت ومخطلباتها. 

 ن في الدهخىزاه وأسس وشس امللاالث العلميت  .جمىين طلبت الدهخىزاه من معسفت شسوط وضىابط الخيٍى

  بها وجلدًم املالحظاث من كبل أساجرة مىاكشت أعمال الطلبت ضمن ألاًام العلميت والعمل على جصٍى

ن في الدهخىزاه ن الخيٍى  مخخصصين من فٍس

  جىفير ألاحىاء العلميت وألاوادًميت املىاسبت لخبادل ألافياز والىلاشاث العلميت البىاءة من خالل الخلاء الطلبت

 .من مخخلف الخخصصاث اململخىحت على مسخىي كسم الحلىق بجامعت أدزاز

 

 

 

 



 

 

يلزم إجباسيا جميع طلبة الذكتوساه  الطوس الثالث ل م د املسجلين في السنة الثاهية و الثالثة باملشاسكة في هزه  -1

 .ألايام العلمية

على أن جيىن في  (...ملاالث، مداخالث)ٌشازن ول طالب بمىضىع أطسوحخه للدهخىزاه وحميع إعماله العلميت  -2

حت جخضمن إلاشياليت والملسضياث واملىاهج واملحاوز ألاساسيت 25 ال جخجاوش PPTشيل مداخلت علميت بصيغت  شٍس

 .حتى جخمىن اللجىت من جحىيمها للدزاست و وسبت الخلدم في ألاطسوحت،

 .ًلصم الطلبت املشازوىن بالحضىز طيلت أًام الملعالياث العلميت، وال ًلبل أي مبرز للغياب -3

 

 محاور األيام الدكتورالية 

  جلدًم محاضساث من كبل أساجرة مخخصصين حىل اللىاهين الىاظمت ملىاكشت أطسوحاث الدهخىزاه الطىز الثالث ل م د 

ت اململعىل   .الساٍز

  جلدًم محاضساث من كبل أساجرة مخخصصين في الحلىق والعلىم السياسيت مخعللت بلىاعد البحث العلمي السيما ما ًخعلم

 .باألماهت العلميت ومخطلباتها

 ن في الدهخىزاه وأسس وشس امللاالث العلميت  .جلدًم محاضساث علميت مخعللت بشسوط وضىابط الخيٍى

 ن م الخيٍى  .عسض طلبت الدهخىزاه لشعبت الحلىق ألعمالهم العلميت املخخلملت أمام أساجرة فٍس

 ن في الدهخىزاه م الخيٍى بها وجلدًم املالحظاث من كبل فٍس  .مىاكشت أعمال الطلبت ضمن ألاًام العلميت والعمل على جصٍى

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 01/04/2020: آخش أجل إلسسال ملخصات ألاعمال العلمية  مشفقا ببطاقة املعلومات الشخصية 

  إسسال ألاعمال كاملة 

  دي إلالىترووي أسملل الدًباحت على أن ًحخىي إلازسال ًلصم ول طالب مساسلت الهيئت العلميت عبر البًر

 ًخضمن الشسوط املروىزة في الىلطت الثالثت، وامللف الثاوي بطاكت املعلىماث عن pptململين ألاول بصيغت 

 :وفم الىمىذج الخالي wordالطالب  

  بطاقة املعلومات الشخصية         

 : .........................................................................الاسم

 : ...................................................................... اللقب

 : .....................................................ثاسيخ امليالد و مكان 

 : ..................................................................التخصص

 .........…………………………: سنة التسجيل في الذكتوساه

 ..........................................................عنوان ألاطشوحة

 : ..........................................................ألاستار املششف

 البريد االلكتروني الخاص باستقبال أعمال طمبة الدكتوراه

jdfdsp@univ-adrar.dz 
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