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 تنظيم سير مناقشات اعالن لطلبة السنة الثانية ماستر  خاص ب

 

بالنسبة للدورة   2022جوان  15ماي و 15تمتد بين تاريخ  ناقشات والتقييمليكن في علم الطلبة ان فترة امل

ط املوضحة في الدليل بالشرو وعلى الطلبة التقيد  (االستدراكية) سبتمبر بالنسبة للدورة الثانية   22و،  األولى

 في :   أساساوتتمثل  الذي تم نشره سابقا

سوف يبرمج في  (ورة االولىدبالنسبة لل)خارج اآلجال  إيداعكل   ة بة التقيد باملواعيد املحددعلى الطل -

 الدورة الثانية لشهر سبتمبر  

فحص السرقة العلمية قبل تاريخ التقييم او املناقشة من اجل  أسبوع األقلكرة على ارسال املذ -

 م. او التقيي تاريخ املناقشة   وتحديد

افقة  - للمشـــــرف من    word) ملف  في شـــــ ل( للمذكرة ارقمي  املف يرســـــل  ،على املناقشـــــة  املؤطر عند مو

، امللف يجب أن يحتوي  السـرقة العلميةفي برنامج كشـف  قصـد فحصـ  إلى نائب العميدأجل ارسـال  

 .املالحق في ملف واحد )غير مجزأ(من صفحة البداية إلى   كل عناصر املذكرةعلى 

 يسمى امللف كما يلي:  -

BOUTELDJA   E  ALLAM F 
 لقب املشرف.        رمز القسم)الحرف األول(       لقب الطالب وأول حرف من اسم                

: العلوم  F،         يةالتجار علوم  ال: C        : علوم التســـــــيير،G،          االقتصـــــــادية: العلوم  E   :رموز األقســـــــام

 املالية واملحاسبية.

ـــــالـــي والبـحـث الـعـلـمــــــــــــــيرة وزا ـــم العــ  الـتـعـــليــ

 -تلمسان-جامعة أبو بكر بلقايد 

 التجارية وعلوم التسييركلية العلوم االقتصادية، 

 نيابة العمادة للدراسات و املسائل املرتبطة بالطلبة 
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هائية في نيقوم الطالب هنا بارســــال ن ــــ ة  ، (%15ال تفوق )في حالة خلو املذكرة من الســــرقة العلمية -1

 .مشرف من أجا ارسالها للجنة املناقشةلل  PDFملف واحد بصيغة 

 .  ملؤطر، مسؤول التخصص ورئيس القسممن طرف اترخيص املناقشة    يوقع  -2

م الطـالـب إلى اردارة  او املنـاقشــــــــــــة  تصــــــــــــحيق املالحظـات املقـدمـة من طرف لجنـة التقييم  بعـد   -3 إلى يتقـدم

 .مرفوقا بـ:  القسمدارة  إ

في   كاملةاملذكرة  )  (CD)مضــــــــــغوط    قرصعلى  (pdf)و   (word)للمذكرة في شــــــــــ ل ملف   ن ــــــــــ ة رقمية -أ

   .(غير مجزأ  ملف رقمي واحد

(  CDاملضـــــــغوط )  ال ارجي للقرصتوضـــــــع على الوج     (مطبوعة وواضـــــــحة)  صـــــــفحة الغالف مصـــــــغرة  -ب

   (.وليست اختيارية ضرورية)

ن ـــــ ة الطالب    ، ثم يأخذرئيس القســـــميؤشـــــر عل ها   ،(page de garde) صـــــفحة الغالفمن   تينن ـــــ  -ت

للطلبة الذين قاموا بتربص  وشـهادة التربص بالنسـبة ، إبراا الذمةقصـد إتمام إجرااات    املكتبةإلى  ها  من

 .ميداني

 

 

 بالتوفيق ان شاا  للا 

 

 

 

 ف بالدراسات  نائب العميد امل ل                                                                                       


