امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي
جامعة العريب التبيس – تبسة
لكية العلوم ادلقيقة و علوم الطبيعة و احلياة

إعــــــالٌ
فتح يجبل انتششَحبث نالستفبدة يٍ يُحت تحسٍَ انًستوى فٌ انخبسج
(تشبصبث قصَشة انًذى أو انًشبسكت فٌ تظبهشاث عهًَت)
رطجٛمب نهًطسٕو انطئبس ٙضلى  196-14انًإضخ ف 06 ٙخٕٚهٛخ  2014انص٘ ٚزضًٍ رُظٛى انزكٕ ٔ ٍٚرحس ٍٛانًسزٕٖ ف ٙانربضج ٔ
رسٛٛطًْب ،انمطاض ضلى  327انًإضخ ف 09 ٙخٕنٍ  2015انًؼسل نهمطاض ضلى  2010انًإضخ ف 29 ٙزٚسًجط  2014انص٘ ٚحسز يؼبٛٚط
االَزمبء نهمجٕل ف ٙثطَبيح رحس ٍٛانًسزٕٖ ف ٙانربضج ٔ انزؼهًٛخ ضلى  02انًإضذخ ف 14 ٙخٕاٌ .2017
رُفٛصا نجطَبيح رحس ٍٛانًسزٕٖ ف ٙانربضج انًسطط يٍ ططف ازاضح انكهٛخ ٔ انًسضج ضًٍ انسُخ انًبنٛخ  2018نفبئسح األسبرصح انجبحثٍٛ
انًشسًٍَ ٔ انطهجخ انغَش أجشاء انًسجهٍَ عهي االقم فٌ انسُت انثبََت دكتوساِٚ ،فزح يدبل انزطشٛحبد نالسزفبزح يٍ يُحخ رحسٍٛ
انًسزٕٖ ف ٙانربضج (تشبصبث قصَشة انًذى أٔ انًشبسكت فٌ تظبهشاث عهًَت).
ٔ ػهٚ ،ّٛطخٗ يٍ األسبتزة انًشسًٍَ (أسبرصح انزؼهٛى انؼبن ،ٙاألسبرصح انًحبضط ٔ ٍٚاألسبرصح انًسبػس ٍٚانًسده ٍٛػهٗ األلم ف ٙانسُخ
انثبَٛخ زكزٕضاِ) ٔ انطهجخ انغَش أجشاء انًسجهٍَ عهي األقم فٌ انسُت انثبََت دكتوساِ ،انص ٍٚرزٕفط نسٓٚى انُٛخ نالسزفبزح يٍ يُحخ رطثض
لظٛط انًسٖ ثبنربضج أٔ انًشبضكخ ف ٙرظبْطح ػهًٛخ ثبنربضج رمسٚى رطشٛحبرٓى يطفمخ ثبنًهفبد انًطهٕثخ نسٖ انهدبٌ انؼهًٛخ نأللسبو ٔ شنك
ف ٙاخم ال ٚزؼسٖ ٍوو انثالثبء  61جبَفٌ .8162
انوثبئق انالصيت نتشتَب األسبتزة و طهبت انذكتوساِ انغَش أجشاء:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

َسرخ يٍ يمطض انزطسٛى ف ٙاذط ضرجخ (ذبص ثبألسبرصح).
َسد ػٍ انظفحخ األٔنٗ نهكزت انًُشٕضح يٍ ططف انًؼُ ٙاٌ ٔخسد.
انٕثبئك انز ٙرثجذ حظٕل انًؼُ ٙػهٗ ثطاءاد اذزطاع اٌ ٔخسد.
َسد يٍ انًمبالد انؼهًٛخ انٕطُٛخ ٔ/أٔ انسٔنٛخ انًُشٕضح يٍ ططف انًؼُ ٙاٌ ٔخسد.
انٕثبئك انز ٙرثجذ يشبضكخ انًؼُ ٙف ٙرُظٛى انًهزمٛبد انؼهًٛخ انٕطُٛخ ٔ/أٔ انسٔنٛخ ثظفزّ كطئٛس يهزمٗ ،ضئٛس ندُخ ػهًٛخ
نًهزمٗ أٔ ضئٛس ندُخ رُظٛى نًهزمٗ اٌ ٔخسد (ذبص ثبألسبرصح).
انٕثبئك انز ٙرثجذ ػضٕٚخ انًؼُ ٙفْٛ ٙئخ رحطٚط يدهخ ػهًٛخ زٔنٛخ ٔ/أٔ ٔطُٛخ اٌ ٔخسد (ذبص ثبألسبرصح).
انٕثبئك انز ٙرثجذ ػضٕٚخ انًؼُ ٙف ٙندُخ لطاءح يإرًط ػهًٔ ٙطُ/ٔ ٙأٔ زٔن( ٙذبص ثبألسبرصح).
انٕثبئك انز ٙرثجذ ثأٌ انًؼُ ٙيحكى ف ٙيدهخ ػهًٛخ ٔطُٛخ ٔ/أٔ زٔنٛخ (ذبص ثبألسبرصح).
انٕثبئك انز ٙرثجذ يشبضكخ انًؼُ ٙف ٙيهزمٛبد ٔطُٛخ ٔ/أٔ زٔنٛخ اٌ ٔخسد.
انٕثبئك انز ٙرثجذ رطأس انًؼُ ٙنًشطٔع زكزٕضاِ ٔ/أٔ يشطٔع ثحثبٌ ٔخسد (ذبص ثبألسبرصح).
يمطضاد انزؼ ٍٛٛفٔ ٙضبئف ازاضٚخ أٔ ػهًٛخ اٌ ٔخسد (ذبص ثبألسبرصح).
يحبضط يُبلشخ ضسبئم انسكزٕضاِ انزَٕ ٙلشذ رحذ اشطاف انًؼُ ٙاٌ ٔخسد (ذبص ثبألسبرصح).

يالحظبث هبيت:
o
o
o
o
o
o

رٕزع يهفبد انزطرٛت نسٖ ضؤسبء انهدبٌ انؼهًٛخ فَ ٙسخت انكتشوََت فقط.
رٕزع انًهفبد االزاضٚخ وجوبب فٌ َسخت وسقَت.
ال ٚمجم أ٘ يهف ثؼس اٜخبل انمبََٕٛخ كًب ال رمجم انًهفبد انُبلظخ.
األسبرصح انًؼُ ٌٕٛثبنًشبضكخ ف ٙيهزمٛبد ػهًٛخ ثبنربضج يطبنجٌٕ ثزمسٚى رطشٛحبرٓى إلبذاء انشغبت ف ٙاٜخبل انًحسزح فْ ٙصا
االػالٌ.
ٚزى رطرٛت انًزطشح ٔ ٍٛرحسٚس انمٕائى انُٓبئٛخ نهًسزفٛس ٍٚيٍ ططف انهدبٌ انؼهًٛخ نأللسبوُٚ .شط رطرٛت انًزطشح ٍٛػهٗ يٕلغ
انكهٛخ ٔ كصنك ػهٗ يسزٕٖ األلسبو ٔ ًٚكٍ نهًؼُ ٍٛٛرمسٚى طعوٌ فٌ اجبل ال تتعذى انثالثت أٍبو يٍ ربضٚد انُشط.
حسزد ذالل انسُخ انًبنٛخ  2018دوسة واحــــذة إلٚساع انزطشٛحبد نالسزفبزح يٍ يُحــــخ نزحس ٍٛانًسزٕٖ ثبنرـــــبضج ٔ
اسزؼًبنٓب إلخطاء رطثض لظٛط انًسٖ أو انًشبضكخ ف ٙيهزمٗ ػهً.ٙ

انًهف االداسً انخبص بطهب اجشاء تذسٍب تحسٍَ انًستوى ببنخبسج أو اقبيت عهًَت راث يستوى عبنٌ (فئت األسبتزة)
أستبر انتعهَى انعبنٌ أو أستبر يحبضش
.1
.2
.3
.4

َسرخ يٍ يمطض انزطلٛخ.
َسرخ يٍ انظفحخ األٔنٗ ندٕاظ انسفط انجٕٛيزط٘.
ذطخ انؼًم.
انزسدٛم فGoogle Scholar ٙ

أستبر يسبعذ
.1
.2
.3
.4
.5
.6

َسرخ يٍ يمطض انزثجٛذ أٔ انزطلٛخ.
َسرخ يٍ شٓبزح انزسدٛم ف ٙانسكزٕضاِ نهسُخ انحبنٛخ.
َسجخ انزمسو ف ٙانجحث يًضبح يٍ ططف انًإطط.
َسرخ يٍ انظفحخ األٔنٗ ندٕاظ انسفط انجٕٛيزط٘.
ذطخ ػًم زلٛمخ يًضبح يٍ ططف انًشطف.
انزسدٛم فGoogle Scholar ٙ

انًهف االداسً انخبص بطهب اجشاء تذسٍب تحسٍَ انًستوى ببنخبسج (فئت طهبت انذكتوساِ انغَش أجشاء)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

َسرخ يٍ شٓبزح انزسدٛم نهسُخ انحبنٛخ.
ذطخ ػًم زلٛمخ يًضبح يٍ ططف انًشطف.
َسجخ انزمسو ف ٙانجحث يًضبح يٍ ططف انًإطط.
َسرخ يٍ انظفحخ األٔنٗ ندٕاظ انسفط انجٕٛيزط٘.
شٓبزح انجطبنخ.
طك ثطٚس٘ يشطٕة.
انزسدٛم فGoogle Scholar ٙ

انًهف االداسً انخبص بطهب انًشبسكت فٌ تظبهشة عهًَت ببنخبسج (فئت األسبتزة)
.1
.2
.3
.4
.5
.6

َسرخ يٍ يمطض انزثجٛذ أٔ انزطلٛخ.
شٓبزح لجٕل انًساذهخ انؼهًٛخ أطهٛخ أٔ َسرخ يظبزق ػهٓٛب يٍ ططف ضئٛس انهدُخ انؼهًٛخ نهمسى أٔ ضئٛس انًدهس انؼهً ٙنهكهٛخ.
َسرخ يٍ انًمبنخ انًمجٕنخ.
َسرخ يٍ انظفحخ األٔنٗ ندٕاظ انسفط انجٕٛيزط٘.
َسرخ يٍ شٓبزح انزسدٛم ف ٙانسكزٕضاِ نهسُخ انحبنٛخ (ذبص ثبألسبرصح انًسبػس.)ٍٚ
انزسدٛم فGoogle Scholar ٙ

انًهف االداسً انخبص بطهب انًشبسكت فٌ تظبهشة عهًَت ببنخبسج (فئت طهبت انذكتوساِ انغَش أجشاء)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

شٓبزح لجٕل انًساذهخ انؼهًٛخ أطهٛخ أٔ َسرخ يظبزق ػهٓٛب يٍ ططف ضئٛس انهدُخ انؼهًٛخ نهمسى أٔ ضئٛس انًدهس انؼهً ٙنهكهٛخ.
َسرخ يٍ انًمبنخ انًمجٕنخ.
َسرخ يٍ انظفحخ األٔنٗ ندٕاظ انسفط انجٕٛيزط٘.
َسرخ يٍ شٓبزح انزسدٛم ف ٙانسكزٕضاِ نهسُخ انحبنٛخ.
شٓبزح انجطبنخ.
طك ثطٚس٘ يشطٕة.
انزسدٛم فGoogle Scholar ٙ

