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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية       
République Algérienne Démocratique et Populaire 

                                        والبحـث العلمـيوزارة التعليــم العالــي 
 يحـيي فارس بالمديـــــة جـامعة

 العلوم التجارية و  كلية العلوم االقتصادية
 وعلوم التسيير.

 .13 لرقم:ا
 12/03/2222في: المديـــــــة

 Conseil Scientifique                                                         اجمللس العلمي
عـــــــــــــــــــــالن بعقد دورة   للمجلس إلعلمي عاديةإ 

رسال إلملف إاللكـتروني  جبارية إ  ي طلب )إ 
أ
 (ال

 حتيـة طيبة وتقدير واحرتام. وبعد:
وملن يهّمه األمر،  .12/40/1411: الخميسيوم  عاديةدورة يف  للمجلس العلميبربجمة اجتماع  ،األفاضل وأبنائي الطلبة نُعلُم مجيع األساتذة

 (.12/41/1411------21/41)الفرتة عليه إيداع الطلب باألمانة خالل 

 إيداع النسخة الورقية على مستوى األمانة؛ -
 khelil.64@yahoo.comإيداع النسخة االلكترونية من خالل اإليميل:  -

 )يجب التأكد من وصول اإليميل باستقبال العبارة: تم االستالم. حتى يتأكد من إدراج طلبه في االجتماع(
 2.16.10.52..4لكل استفسار، يمكن االتصال بالهاتف:  -
وتسليم المحاضر  ؛(21/40/1411-24/40)خالل الفترة : عقد اجتماعات لجان التكوين في الدكتوراه واللجان العلمية -

 .20/40/1411 يوم الخميسخالل والمرفقات 

 .12/40/1411 الخميس وعقد االجتماع يوم .20/40/1411: الخميسإرسال الدعوات ألعضاء المجلس العلمي يوم  -

 يف الدكتوراه؛ بعد موافقة لجنة التكوينال تودع أطروحات الطور الثالث يف أمانة اجمللس العلمي إال  -

 يتتويف املواففات الكللية والقانونية )االسم واللقب، الكعبة، التصص،، ااهات،، ايإيميل، مل)أساتذة، طلبة( ما طلبال يتم قبول أي  -
 اللتابة جبهاز االعالم اآليل، تاريخ وامضاءات املعنيني،...(.

 التقيد باآلجال المحددة أعاله.بالتكرم جميع المعنيين : يرجى من مالحظة هامة جدا
 21/41/1411المدية، في: 

 رئيس إلمجلس إلعلمي
 واللقب والتوقيع()االسم 
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 مالحظات خاصة بإيداع أعمال األساتذة وطلبة ما بعد التدرج
 (12/40/1411)دورة في المجلس العلمي  

ختضع مجيع األطروحات للمتطلبات الواردة يف إيداع األطروحات )دكتوراه علوم، دكتوراه الطور الثالث(:  .2
اجلامعة اليت النظام الداخلي للمجلس العلمي والتكريعات التارية املفعول، خبصوص: عدد أعضاء اللجنة، 

يف إعداد  الدليل المنهجيختصصهم، وشروط املقال املطلوب للمناقكة(، مع مراعاة تطبيق ينتمون إليها، 
أو  ،موثق عليها الرابط االلكتروني للمقال المنشورأصلية شهادة نشر  أوصلي وإيداع المقال األاألطروحة. 

مع املقال مؤشر عليه من طرف رئيس التحرير يف حال عدم  أصلية النشر قبول شهادةأو  صليأ وعد بالنشر
نسخ من المقال )إدراج الصفحة الخارجية للمجلة، الفهرس، شروط النشر، اللجنة ( 2)مع  .فدور العدد

 ؛، الملف االداريالعلمية(

 الملف االلكتروني إليداع األطروحات:  .1

 )انظر النموذج(؛للل أطروحة، ُُتأل من طرف الطالب أو املكرف  (WORDبصيغة )استمارة معلومات -
 ؛ : مل، واحد( PDF) األطروحة-
 ؛النكر. مع الفهرس واللجنة العلمية للمجلة وشروط املقال املنكور )مع شهادة النكر موثق عليها الرابط االللرتوين(-
)مع شهادة وعد بالنكر عليها الرابط االللرتوين للمجلة+  و بكهادة قبول النكرأ املقال النهائي املقبول بوعد بالنكر- 

 ؛مع اللجنة العلمية للمجلة وشروط النكر .ال مؤشر عليهما من طرف مدير اجمللة(قالصفحتان األوىل واألخرية من امل
(. ويتم 1426/1422املداخالت مع شهادات املكاركة )بالنتبة لطلبة الطور الثالث املتجلني ابتداء من سنة -

يف اجمللس العلمي واملؤرخة ابتداء من  مراعاة شروط المداخالت المقبولة. مع االكتفاء باحلد األدىن املطلوب فقط
 ؛1414أكتوبر 

)موجه لرئيس جلنة التلوين أو رئيس  موقع من طرف املكرفاللجنة  من طرف املكرف، يتضمن اقرتاحطلب ايإيداع -
 ؛اللجنة العلمية(

 املدرسية؛ الكهادات -
 ( مالحق.30املل، ايإداري: ثالثة )-

مع نتصة ورقية لرئيس جلنة ( CDشكل )خبصوص طلبة الطور الثالث: يتّم إرسال النتصة االللرتونية يف -مالحظة
لطلبة دكتوراه علوم، يتّم االرسال للجنة  الكيء قصد دراسة املل، وإعداد احملضر. ونفسالتلوين املعين بالتصص،، 

 العلمية اليت يتبعها.
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، مع مراعاة ما نّ، أطروحات الدكتوراه خافة تلك املتعلقة باملقالمبناقكة إجبارية تطبيق اإلجراءات الجديدة  .1
 ؛عليه النظام الداخلي للمجلس العلمي

ختضع مجيع املطبوعات اجلديدة للكروط الواردة يف النظام الداخلي للمجلس  جديدة للتقييم:إيداع مطبوعات  .0
 ؛العلمي للعهدة اجلديدة، ويتم تقييمها األويل على متتوى اللجان العلمية

: نتصة اللرتونية ويتضمن المحتوىلإليميل املذكور أعاله.  المحتوى الكترونيايتم إيداع قرص مرن، مع إرسال -  
 باألمانة؛ ورقيالمطبوعة، طلب تقييم مطبوعة، شهادة تدريس، برنامج املادة. ويتّم إيداع الوثائق الثالث األخرية ل

يتم إيداع نتصة ورقية، مع قرفني مرنني يتضمنان: طلب اعتماد املطبوعة، عرض  إيداع مطبوعات لالعتماد: ..
 حال عن التعديالت إن وجدت ومت القيام هبا، املطبوعة النهائية(. مع إرسال ذلك عرب ايإيميل.

 يف أي طلب يوجه : الرجاء من مجيع األساتذة وطلبة الدكتوراه إدراج املعلومات اللاملة أعلى الصفحةمالحظة عامة         
 يتضمن االسم واللقب، والهاتف. ويضاف بالنسبة للطبة: ذكر الشعبة والتخصص، وسنةللمجلس العلمي،           
 التسجيل في الدكتوراه.         

 21/41/1411المدية، في: 
 

 رئيس إلمجلس إلعلمي

 واللقب والتوقيع()االسم 

 

 

 

 

 


