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 هىيئا

 لكل الطلبة الىاجحين

 ألف مبارك للجميع و

 عميد كلية العلوم إلاوساهّية والاحتماعّية

 أحمد عبد الحكيم بن بعطوش: الّدكتور 



أسئلة تطرح من طرف 
 طلبة الدكتوراه

ماهي األطر 

التنظيمية للدراسة 
 ؟LMDفي دكتوراه 



يعد التكوين في الدكتوراه 
 تكوينا في البحث



 مواد مشتركة
نمطة  18  

مواد في 

 التخصص
نمطة 12  

 (نمطة 30) التكوين



 مشتركةمواد 
 (نمطة18)

منهجية البحث 

 البيداغوجياوتعليم 
 (نماط 6) 

دروس في 
تكنولوجيا االعالم 
 واالتصال والتوثيك 

 (نماط 06) 

كفاءات لغوية 
 في اإلنجليزية

 (نماط 06) 



لحضووووووووووور أثنوووووووووواء ا

التكوووووووين ضوووووورور  

ويولووووط الطالوووو  فووووي 

بطالوووة الحضوووور فوووي 
  .كل المواد



 إعادج انتسجيم في اندكتىراه

كووول سووونة يوووتم سعوووادع التسوووجيل  بعووود اإلعوووالن 

وضورور    (ورليا وفي مولط الكليوة) اإلدار 

يكون توليط االستمارات باآلجال  وأيضا التميد 

 :طرفسعادع التسجيل من 



 الطال 

01 

 المشرف

02 

رئيس 
مشروع 
 الدكتوراه

03 

مدير 
 المخبر

04 

رئيس 
 المسم

05 

رؤساء 

الهيئات 
 العلمية

06 

عميد 
 الكلية

07 

 للمسماللجنة العلمية 

 المجلس العلمي للكلية 

وتودع الملفات على مستوى نيابة رئاسة األلسام لما بعد التدرج 

.والبحث العلمي  

 



 رؤساء انًشاريع في اندكتىراه تانكهيح

 د سميرع لغويل.أ: شعبة علم االجتماع

 سامية شينار. د: شعبة علم النفس

 سمية بعز . د: شعبة علوم التربية



 رؤساء انًشاريع في اندكتىراه تانكهيح

 تيتةليلى . د: شعبة التاريخ

   زغيشوردع . د: األرطوفونياشعبة 

 شرادفوزية . د: شعبة الفلسفة



 رؤساء األلسام

 رئيس لسم علم االجتماع والديموغرافيا
محي الدين لنفود/ د   

 رئيس لسم التاريخ واآلثار
 علي العشي/ د

واألرطفونيالسم علم النفس وعلوم التربية رئيس   

 امزيانوناس / د.أ

لسم الفلسفة رئيس   
 محّمد شروف/ د



 العلمية اللجان رؤساء 

 رئيس اللجنة العلمية لمسم علم االجتماع والديموغرافيا
بوذراعأحمد / د.أ  

 رئيس اللجنة العلمية لمسم التاريخ واآلثار
 السبتي غيالني/ د.أ

واألرطفونيالمسم علم النفس وعلوم التربية رئيس اللجنة العلمية   
 يوسف عدوان/ د.أ

لمسم الفلسفة رئيس اللجنة العلمية   
 مسرحي فارح/ د.أ 



 مخابر توطين مشاريط الدكتوراه

 (LAPMC)مخبر الدراسات النفسية في الوسط العمابي
 (توطين مشروع علم االجتماع) 

 مزيان وناس/ د.مدير المخبر أ

 (LDCM)مخبر حوار الحضارات والعولمة
 (توطين مشروع الفلسفة) 

 عبد المجيد عمراني/ د.مدير المخبر أ



 مخابر توطين مشاريط الدكتوراه

 (LPUR)مخبر سيكولوجية مستعملي الطريك
 (توطين مشروع علم النفس) 

 حنيفة صالحي/ د.مدير المخبر أ

 (  LRSQEESS)ؤسسات التعليم العالي والثانو ممخبر تطوير نظم الجودع في 

 (توطين مشروع علوم التربية) 
 ختاشمحّمد / مدير المخبر د



 مخابر توطين مشاريط الدكتوراه

 (  LBTSPS)مخبر بنن االختبارات النفسية والمدرسية والمهنية

 (أرطوفونياتوطين مشروع ) 
 حدع يوسفي/ د.مدير المخبر أ

 (LAHCS)دراسات في التاريخ والثمافة والمجتمط: مخبر الجزائر

 (توطين مشروع التّاريخ) 
 رشيد بالة/ د.مدير المخبر أ



1 
2 

3 

4 

  

 
 



مسؤول التكوين في 

 الدكتوراه



1 

 

2 

 

3 

 

4 

 



موضوع اتفاق يبرم بين طال  

الدكتوراه  والمشرف على األطروحة  

يتم المصادلة عليه من طرف لجنة 

التكوين في الدكتوراه والهيئات 
. العلمية  

 

01 

ينبغي أن يؤد  تحضيرها سلى انجاز 

عملي أصلي وتكويني  بحيث يندرج 

سنجازها في المواعيد المحددع حس  
 النصوص وهي ثالث سنوات كاملة

 

02 



ال يمكن تعديل 

موضوع األطروحة 

أثناء التسجيل  سال 

في بعض الحاالت 
 االستثنائية

 

03 

يمكن سعادع صياغة 

عنوان األطروحة 

سلى غاية أخر تسجيل 
 يسبك المنالشة

 

04 



يج  أن يكون 

العنوان النهائي 

لألطروحة مطابما 

للعنوان الوارد في 

أخر استمارع  سعادع 
 التسجيل

 

05 

التسجيل في السجل 

الفهرسي المركز  

لألطروحات سجبار   ويتم 

بواسطة مصالح ما بعد 
 التدرج

 

06 

يج  أن ترفك 

األطروحة سجباريا 

بممال ذ  صلة 

بالموضوع  تم نشره 

في مجلة معترف 

 (مصنفة) بها

 

07 



 ماهي المجالت المصنفة؟



 يمكنكم االطالع الكترونيا على المرار

أوت  26في المؤرخ 1478رلم الوزار  

يحدد لائمة المجالت  والذ   2019

 (ج)العلمية من صنف 

  



(ج)مجلة من صنف  

ضرورع نشر ممال واحد على األلل في مجلة 
 (ج)صنف



ضرور  عرض الممال على المشرف لبل 

 سرساله لمجلة مصنفة

 وأيضا اسم المشرف يكون بعد اسم الطال 

وسال لن يمبل الممال إليداع األطروحة يوم 

 سنهاءها



 بعد سطالعكم على المجالت المصنفة

رسال المماالت يكون عبر البوابة س

 اإللكترونية للمجالت



يج  أن يكون الممال منشورا في سحدى المجالت 
 :التالية



هي المجالت المحددع 

بموج  لائمة من طرف 

المديرية العامة للبحث 

العلمي والتطور 

وهي ( 1)التكنولوجي

معتمدع لمنالشة أطروحات 

الدكتوراه في ميادين العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية 
 والعلوم التكنولوجية

ب ف  ن ص خ  ال ج ً ن ا  

ج ف  ن ص ت  ال ج م ل ا  

خ ال ج ً ن أ ا ف  ن أ ص ف  ن ص ت  ال ج م ل  ا

ف   ن ص ت  ال ج م ل ا  

ج ف  ن ص ت  ال ج م ل ا  

 تصنيف المجالت
المجوووووالت المحوووووددع هوووووي 

بموجوو  لائمووة موون طوورف 

المديريووووة العامووووة للبحووووث 

العلمووووووووووووووي والتطووووووووووووووور 

و ممبولووة ( 2)التكنولوووجي

بشوورط تكووون مجانيووة هووي 

معتمدع لمنالشة أطروحات 

الوووووودكتوراه فووووووي ميووووووادين 

العلوووووووووووووووم اإلنسووووووووووووووانية 

واالجتماعيووووووووة والعلوووووووووم 

 .التكنولوجية

المموووواالت المنشووووورع فووووي ) 

هووي (: مجووالت جزائريووة فمووط

المجووووالت التووووي تصوووودر فووووي 

الجزائووور فموووط وهوووي تخوووص 

فمط ميادين العلووم اإلنسوانية 

واالجتماعيوووووووووة  المحوووووووووددع 

بموجوو  الموورار الووذ  ذكرنوواه 

سابما وهوي معتمودع لمنالشوة 

أطروحوووووات الووووودكتوراه فوووووي 

ميوووووادين العلووووووم اإلنسوووووانية 

 واالجتماعية
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المجووووالت لائمووووة ال تمبوووول المموووواالت المنشووووورع ضوووومن 

وهوي محوددع  الوهمية  أو لدى أحود الناشورين الووهميين

فوووي لووووائم مووون طووورف المديريوووة العاموووة للبحوووث العلموووي 

 ,والتطور التكنولوجي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الرابطمتاحة على على المائمة لالطالع 

http://www.dgrsdt.dz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مضمون الممال 

الممال يج  أن يكون على عاللة 

وطيدع بموضوع األطروحة  أ  أن 

يعالج سحدى جزئياتها   وأال يكون 

 .مستلة منها



 تقديى وعد تاننشر

 علمي ممال بنشر وعد وثيمة تمديم يُمبل

 علمية مجلة طرف من(منه نسخة مط )

 سليها المشار التصنيفات سحدى في مصنفة

 على بناء ) األطروحة سيداع أثناء سابما؛

 (هذا يومنا لغاية الموانين
 .العدد صدور بعد تكون المنالشة لكن



 :  سوف تنظم الكلية يوماً دوكتورالياً حول

هندسة الممال العلمي وكيفية ارساله "

 ً  "سلكترونيا



 ياهي يدج إنجاز أطروحح اندكتىراه؟



03 

:ثالثا  

يشط  اسم المترشح 

الذ  لم يتمكن من 

منالشة أطروحته من 

لائمة التكوين في 

ويسح  الدكتوراه 

موضوعه من السجل 

الفهرسي المركز  
 لألطروحات

02 

:ثانيا  

يمكن أن تمنح بصفة 

استثنائية  رخصة لسنة 

أو سنتين من طرف 

مدير المؤسسة بالتراح 

من المشرف على 

األطروحة بعد أخذ رأ  
 الهيئات العلمية المعنية

0

1 

:أوالً   

المووووووووووودع العاديوووووووووووة 

لتحضوووووير أطروحوووووة 

( 03)الوودكتوراه هووي

سووووووونوات جامعيووووووووة 
 متتالية



 اندكتىراهيتاتعح وتقييى طهثح 

لجنوووة التكووووين فوووي الووودكتوراه فوووي تووونظم 

يوموا ( جوانفي وجووان) نهاية كل سداسوي

أو أكثووور يخصوووص لتميووويم ومتابعوووة طلبوووة 

 .الدكتوراه

يمووودم طلبوووة الووودكتوراه أموووام لجنوووة 

التكوين في الدكتوراه حصويلة تمودم 

 .أعمالهم مط اآلفاق



(  د.و.ل) انعهًيح نطانة اندكتىراهياهي األعًال 

 وكيف يتى حساب اننقاط فيها؟ 



نمطة 50  
 

نمطة 40  
 

 نمطة 30

احتسا  منشوران ) 

 (على األكثر 02
منشورات وطنية  

 (ج)صنف

 نمطة 25

 احتسا  منشوران)
 (على األكثر 02 

 مداخالت دولية  

 نمطة 12.5

 احتسا  مداخلتان)
 (على األكثر 02  

 مداخالت وطنية   

 نماط 10

مداخلتان  احتسا  ) 
 (على األكثر 02

 نمطة على األلل 50النماط على األعمال  العلمية 

منشورات دولية 

(أ)صنف  
منشورات دولية 

(  )صنف  

منشورات دولية 
( ج)صنف  



 يعهىيح يجة عهى طانة اندكتىراه يعرفتها 

 23المووؤرخ فووي  10-231بنوواء علووى المرسوووم التنفيووذ  رلووم 

 2010أكتووووبر سووونة  02: الموافوووك لـــــوووـ  1431شووووال عوووام 

والمتضوومن المووانون األساسووي لطالوو  الوودكتوراه ال سوويما المووادع 

 منه 10
المشوواركة فووي التظوواهرات العلميووة وطنيووة أو دوليووة يكووون بعوود 

 ؛ األخذ برأ  المشرف على األطروحة وموافمة المجلس العلمي



كل طال  دكتوراه يكون 

عنده دفتر خاص بمتابعته 

وتمييمه من طرف لجنة 

 التكوين في الدكتوراه



 انحذذذذذذذذذذقر يذذذذذذذذذذ  انسذذذذذذذذذذر اخ انعهًيذذذذذذذذذذح

 28يذذذ ري فذذذي  933حسذذذة انقذذذرار ر ذذذى 

يحذذذدد انقىاعذذذد انًتعهقذذذح  2016جىيهيذذذح 

 تانى ايح ي  انسر اخ انعهًيح ويكافحتها



 انًنا شح













 تم فتح بريد سلكتروني رسمي لطلبة الدكتوراه 
(prénom.nom@univ-batna.dz) 

 :ضرور  كل طال  دكتوراه  االتصال بالسيد

 الخارجيةنائ  العميد لما بعد التدرج والبحث العلمي والعاللات 
 .للحصول على الرلم السر 

mailto:prenom.nom@univ-batna.dz
mailto:prenom.nom@univ-batna.dz
mailto:prenom.nom@univ-batna.dz


 :تم نشر في مولط الكلية ما يهم طلبة الدكتوراه
 دكتوراه؛ طال  دفتر -1

 االطروحة؛ ميثاق -2

 المجالت لائمة يحدد 2019 أوت 26 في مؤرخ 1478 رلم المرار -3

 ؛(ج)صنف من الوطنية العلمية

 تنظيم كيفيات يحدد 2016 جوان 2 في مؤرخ 574 رلم المرار -4

 ومنالشتها؛ الّدكتوراه أطروحة سعداد وشروط الثالث الطور في التكوين

 المتعلمة المواعد يحدد 2016 جويلية 28 في مؤرخ 933 رلم المرار -5

 ومكافحتها؛ العلمية السرلات من بالولاية



 ثمرع العمل الجاد

 النجاح
 واالستمرارية


