وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
نيابة العمادة للدراسات والمسائل المتعلقة بالطلبة

تنظيم سير مناقشات مذكرات الماستر دورة سبتمبر 9191 /9102
ليكن يف علم طلبة السنة الثانية ماسرت ،الذين مل يناقشوا مذكراهتم خالل دورة جوان  ،0202أنه ستتم مواصلة املناقشات للدورة العادية خالل الفرتة من  32أوت
إلى غاية  51سبتمبر  ،3232وتبعا للظروف االستثنائية وااللتزام باإلجراءات االحرتازية والوقائية ستكون المناقشات عن بعد باستخدام خمتلف التقنيات املرئية على
غرار ...،ZOOM ،TEAMS

ويف هذا الصدد مت إقرار بعض التعديالت على إجراءات مناقشة مذكرات املاسرت ،نوضح فيما يلي اإلجراءات املتخذة لتنظيم سري مناقشات السنة الثانية ماستر:
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على الطلبة التواصل مع املشرفني من أجل برجمتهم للمناقشة خالل الفرتة من  32أوت إلى غاية  51سبتمبر .3232
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االلتزام بالمنهجية املتبناة من طرف عمادة الكلية هلذه السنة وقواعد تجنب السرقة العلمية.

-3

عند موافقة المشرف على المناقشة يرسل ملفا رقميا للمذكرة )يف شكل ملف  (wordإلى نائب العميد من طرف المشرف قصد فحصه يف برنامج

كشف السرقة العلمية (على اإليميل التايل ،)antiplagiat20192020@gmail.com :امللف جيب أن حيتوي على كل عناصر المذكرة من صفحة
الواجهة إىل املالحق يف ملف واحد (غير مجزأ) ،يسمى امللف كما يلي:

BOUTELDJA
لقب المشرف.

رموز األقسام:

 :Eالعلوم االقتصادية،

 :Gعلوم التسيري،

 :Cالتجارة،

E

ALLAM F

رمز القسم(الحرف األول) لقب الطالب وأول حرف من اسمه

 :Fالعلوم املالية واحملاسبية.

حيضوور الطالووب وأو الطووالبني نس د ة رقميددة للمناقشووة ونسووخة املووذكرة  pdfوالعوورا التقوود ي  pptيرسوولها
 -4بعددد ثبوووت خلووو املووذكرة موون الس ورقة العلميووةّ ،
الطالب إىل المشرف ،والذي يعيد إرسالها إىل أعضاء لجنة المناقشة قبل يوم املناقشة ب مسة أيام على األقل( .تم إلغاء النسخ الورقية)

أ-

نس ة رقمية للمذكرة يف شكل ملف ) (wordو ) (pdfعلى قرص مضغوط و CDواملذكرة كاملة يف ملف رقمي واحد غير مجزأ .

ب-

صفحة الغالف مصغرة ومطبوعة وواضحة توضع على الوجه ال ارجي للقرص املضغوط و CDوضرورية وليست اختيارية .

ج -نس د تين ( )3موون صددفحة الغددالف ) ،(page de gardeيؤشوور عليهووا رئوويم القسووم وبعوود املناقشووة ب ووا نوقشددع علنيددا مووع امووتم ،وقصوود إمووام
إجراءات إبراء الذمة ،وهذه السنة ستتكفل إدارة الكلية بمراسلة المكتبة ومصالح ال دمات الجامعية هبذا امصوص .
مالحظة :اهلدف من هذه التوجيهات هو ضمان السري احلسون للمناقشوات ،وضومان اسدتكمال المتطلبدات البيداغوجيدة للحصدول علدى درجدة الماسدتر .واإلخوالل
هبا قد يؤدي بالطالب إىل عدم احلصول على عالمة املذكرة ،وبالتايل الرسوب يف السداسي.

