جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلية احلقوق والعلوم السياسية
خمرب إشكالية التحول السياسي واالقتصادي
واالجتماعي يف التجربة اجلزائرية

ينظم

بالتعاون مع خلية اجلودة باجلامعة
ومديرية اجلامعة للعالقات اخلارجية

األيام العلمية الوطنية للدكتوراه
"البحث األكاديمي الجامعي و رهانات الجودة"
االنثي ن ااثلثانثء

ارأبعاء  21 -21-21مءبس 1122

اهليئة اثالمية املشرفة
على ارأيءمءثدكتوباثية اثوطيية ارأاىل
 الرئيس الشرفي لأليام العلمية :أ.د محمد الطاهر حليالت مدير جامعة ورقلة
 رئيس ألايام العلمية :أ.د/بوحنية قوي عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية
 مدير املخبر أ.د /مجدوب عبداملؤمن
 املنسق العام  :أ .عبد هللا بلحبيبنائب العميد للبيداغوجيا
 رئيس اللجنة التنظيمية :د /مبروك كاهي
 د  /ملين سويقات نائب العميد ملابعد التدرج والبحث العلمي
 أ.د /قاسم ميلود رئيس خلية الجودة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة
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الخطوط العامة لأليام الوطنية للدكتوراه
ينظم مخبر إشكالية التحول السياس ي والاقتصادي والاجتماعي في التجربة الجزائرية التابعلكلية
الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة فعالية علمية على مدار ثالثة أيام موجه
خصيصا لطلبة الطور الثالث من التكوين في الدكتوراه ضمن نظام ل م د ،بعنوان جودة البحوث من
جودة التكوين واملرافقة البيداغوجية ،وهذا من أجل مساعدة الطلبة على إعداد أطروحاتهم وتوجيهم
وتذليل العقبات التي تقف عائقا أمامهم ،ومن هذا املنطلق فإن أهداف هذه ألايام العلمية تتمحور
فيما يلي:
أهداف ألايام العلمية:
 تقديم ورشات تكوينية من قبل أساتذة متخصصين في الحقوق والعلوم السياسية.
 تقديم محاضرات علمية متعلقة بمنهجية البحث العلمي وأسس نشر املقاالت العلمية.
 مناقشة أعمال الطلبة ضمن ألايام العلمية والعمل على تصويبها وتقديم املالحظات من قبل
أساتذة متخصصين.
 توفير ألاجواء العلمية وألاكاديمية املناسبة لتبادل ألافكار والنقاشات العلمية البناءة.
 شرح وتفصيل للقوانين الناظمة ملناقشة أطروحات الدكتوراه الطور الثالث ل م د
ينتظر من خالل تنظيم ألايام العلمية للدكتوراه تحقيق امليزات التنافسية التالية:
 يستفيد الطلبة املشاركون في ألايام العلمية من شهادة مشاركة مقدمة من الكلية.
 يستفيد الطلبة املشاركون من شهادة حضور دورة تدريبية ضمن ألايام العلمية.
 تتيح إدارة الكلية للطلبة املشاركين الاستفادة من الاعارة الداخلية للمراجا العلمية املوجودة في
مكتبة الكلية.
 كما تمنح إدارة الكلية للطلبة الخمسة ( )50ألاوائل الذين أحرزت أعمالهم نقاط متقدمة وعد
نشر مقاالت لهم بعد تحكيمها في العدد الثامن عشرلشهرجويلية  8502ملجلة دفاتر السياسة
والقانون الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة ورقلة.

2

برنامج العمل:
 -10املحاضرات
إسم املحاضر

الجامعة

عنوان املحاضرة

التخصص

أ.د/بوحنية قوي
عمدي كلية الحقوق و العلوم السياسية

جامعة ورقلة

خارطة املعرفة القانونية
والسياسية في الجزائر

جميا املشاركين

فرص التحاق طلبة الدكتوراه
ببرامج التكوين ألاوربي
(إراسموس– مندوس)+
آلاليات والضمانات

جميا املشاركين

التصنيف املتخصص للجامعات
العاملية :
أي موقا للجامعة الجزائرية

جميا املشاركين

أ.د /مراد قريش ي
نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية و التعاون و
التنشيط وة الاتصال و التظاهرات العلمية

جامعة ورقلة

أ.د/دادن عبد الغني
نائب مدير الجامعة للتكوين في الطور الثالث والتأهيل
الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي في ما
بعد التدرج

جامعة ورقلة
رئيس مركز ألابحاث
في العلوم إلانسانية
الجزائر

أ.د /ناصر جابي
أ.د/جمال قوي
أستاذ الترجمة

جامعة ورقلة

أ.د /بوزيد الازهري
خبير في القانون الدستوري
أ.د /مسعود شيهوب
رئيس لجنة الشؤون القانونية بالبرملان
الجزائري سابقا

جامعة قسنطينة

اشكاالياتالبحث العلمي
في الجامعة الجزائرية
ورشة تكوينية حول كتابة
املقاالت العلمية املحكمة
باالنجليزية
واقا إلاصالحالسياس ي
والدستوري في الجزائر
سياق التحوالت الدولية
وإلاقليمية

جميا املشاركين

جميا املشاركين

جميا املشاركين

كما سيستفيد الطلبة من تدخالت ألاساتذة بمحاضرات متخصصة سيعلن عنها
ً
في البرنامج التفصيلي النهائي الحقا .
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محاضرة عامة لجميع التخصصات
 -10الورشات التدريبية:
ميدان الحقوق
القانون الخاص
د/نورالدين
ً
زرقون(رئيسا)
د /لعجال
ً
ياسمينة(عضوا)
د /عبد الرحيم
ً
صباح(عضوا)

القانون العام
د /محمد عمران
ً
بوليفة(رئيسا)
د/منير حساني
ً
(عضوا)
د/أحمد سويقات
ً
(عضوا)

ميدان العلوم السياسية
التنظيمات إلادارية
أ.د /غنية شليغم
ً
(رئيسا)
ً
د/بلعور مصطفى(عضوا)
أ.د/عبد املؤمن
ً
مجذوب(عضوا)

العالقات الدولية
د.آدم قبي
ً
(رئيسا)
د/قاسم
ً
حجاج(عضوا)
د /عصام بن
ً
الشيخ(عضوا)

ورشة تدريبية للتطبيقات إلاحصائية بتقنية ) SPSS20ألصحاب البحوث امليدانية(
إلاحصاء بتقنية SPSS20
د /إسماعيل بن قانة كلية الاقتصاد وعلوم التسيي ـ ـ ـ ـر

إلاحصاء بتقنية SPSS20

أ.د /منصور بن زاهي كلية العلوم إلانسانيةوالاجتماعي ـة

إلاحصاء بتقنية SPSS20

مالحظة :كل طالب ملزم بإحضار حاسوبه الخاص
يستفيد املشاركون أيضا:
 ورشة تدريبية خاصة بالقانون الدولي إلانساني بمشاركة خبراء متخصصين
 ورشة تدريبية خاصة بقانون إلاعالم وإدارة ألازمات بمشاركة خبراء
الهيئة التنظيمية لأليام العلمية:
 أ.د /ألاخضري نصر الدين رئيس املجلس العلمي
 أ.د /محمد بن محمد نائب مدير املخبر
 د /عماد الدين عياض رئيس ميدان الحقوق والعلوم السياسية
 د /نورالدين حشود رئيس قسم العلوم السياسية.
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 هشام بن الشيخ  :رئيس قسم الحقوق
 أ .بلقاسم سويقات
 د  /محمد عمران بوليفة
 أ .لقمان بامون
 د /عبد املجيد رمضان
 أ .الطاهر غزيز
 د /حسن بن كادي
 أ .إسماعيل جابو ربي
 د /سمير بارة
 أ.محمد بكراشوش
 د /عصام بن الشيخ
 د /مسلم باباعربي
 د /عبدالرحيم صباح
 د /سنوس ي صفية
 أ.عبدالوهاب كافي
 دادة موس ى مختار :ألامين العام لكلية الحقوق والعلوم السياسية
 آلانسة عائشة بقار :أمانة العميد
 املهندس بوحفص عباسWebmaster :
 السيد عواريب عبدالحاكم  :املكلف بمصلحة البحث العلمي
شروط املشاركة:
 .0ألايام العلمية موجهة خصيصا لطلبة الدكتوراه الطور الثالث من تخصصالحقوق وتخصص
العلوم السياسية ما إمكانية توسيا الدائرة حسب الطاقة الاستيعابية وجودة البحوث املقدمة.
 .0يشترط في الطلبة املشاركين أن يكونوا بين التسجيل ألاول والثالث في الدكتوراه.
 .3يشارك كل طالب بموضوع أطروحته للدكتوراه على أن تكون في شكل مداخلة علمية بصيغة
 PPTال تتجاوز 25شريحة تتضمن إلاشكالية والفرضيات واملناهج والاقترابات واملحاور ألاساسية
للدراسة حتى تتمكن اللجنة من تحكيمها وتحيينها.
 .4يلزم الطلبة املشاركين الحضور طيلة أيام الفعاليات العلمية.
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 .5الهيئة املنظمة ال تتحمل تكاليف النقل وإلايواءطيلة أشغال ألايام العلمية
 .6تقوم الهيئة املنظمة بالتنسيق ما الفنادق بضمان أسعار تفضيلية للمشاركين
 .7طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورقلة ملزمون بالحضور الاجباري واملشاركة .
 .8يلزم كل طالب مراسلة الهيئة التنظيمية عبر البريدين إلالكترونيين أسفل الديباجة على أن
يحتوى إلارسال ملفين ألاول بصيغة  pptيتضمن الشروط املذكورة في النقطة الثالثة ،وامللف الثاني
بطاقة املعلومات عن الطالب wordوفق النموذج التالي:
بطاقة املعلومات الشخصية
الاسم ............................................................ :اللقب.............................................................. :
امليدان ........................................................... :التخصص:
........................................................
تاريخ امليالد  ................................................... :املكان :
..............................................................
الجامعة ألاصلية ......................................... :سنة التسجيل في الدكتوراه………………………… :
عنوان املذك رة.......................................................................................................................... :
ألاستاذ املشرف........................................................................................................................ :
 آخر أجل إلرسال املقترحات  -ملخص ألاطروحةإلاشكالية واملناهج وبطاقة املعلومات
الشخصية0108/10/05
 الرد على ألاعمال املقبولة 0108/02/07
 إرساالألعمال كاملة  0مارس 0108

-

ترسل جميع املراسالت عبر البريد إلالكتروني:
fdsp_2018@yahoo.com
fdsp-2018@hotmail.com
abbasouargla@yahoo.fr

حقوق املشاركة 4111 :دج
لتغطية الاستراحة والغذاء طيلة ألايام العلمية
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