و ا التعليم العالي و البح العلمي
جامع الجيالي بونعام ب خميس مليان ب الج ائ
كلي العلوم ااجتماعي واإنساني  -قسم العلوم اإنساني  -شعب التا ي  -تنظم

يوم اس ي يوم الثاثاء 6ة ما

 2018حول:

منهجي إعدا م ك ا التخ (الليسانس واماستر)
اإعدا  -الخطوا  -الهوامش والتقنيا  -اإخ ا

ال ئيس الش في لليوم الد اس ي:

ئيس اللجن العلمي :

ئيس لليوم الد اس ي:

ئيس

اللجن التنظيمي :

ب عيد القا وح
أبعبد ال حمن تونس ي

أة سليم أوف

أ بأحمد بن يغ

ّ
الديباج ـ

و ا التعليم العالي و البح العلمي
جامع الجيالي بونعام ب خميس مليان ب
الج ائ

-

كلي العلوم ااجتماعي واإنساني
قسم العلوم اإنساني –
شعب التا ي  -تنظم

يوم اس ي:
بامد

6ة ما

2018

قم  4القط القديم
حول:

اللجن العلميـ والتنظيمي لليوم الد اس ي
ٕب عبد القإٕ ٙوحغة ٕ شعباني نڤٙالدينةٕب محفڤٱ تاونٜعة ب محمد

منهجي إعدا م ك ا التخ
(الليسانس واماستر)
اإعدا  -الخطوا
اإخ ا

تكتس م٘كٚع الليسانس واماستر أهميغ بالغغ ي امسا ٙالدٙاس
للطالظ ي مٚحلغ التدٙه ،وخصڤصا أنها تأتي كمٚحلغ أخيرع تمهيديغ
قبل الطڤ ٙالثالن ما بعد التدٙه وهڤ الدكتڤٙاه ،وهڤ ما يستدعي
ااهتمام بها من قبل كل اأطٚاف الفاعلغ من أسات٘ع م طٚين وطلبغ
اماستر وحت الليسانس ،ضافغ لګ اإٕاٙع البيداغڤجيغ ،و له٘ا أقٚػ
كليغ العلڤم ااجتماعيغ واإنسانيغ ،قسږ العڤم اإنسانيغ ،شعبغ
التاٙئ لجامعغ الجيالي بڤنعامغ  -خميس مليانغ ،تنظيږ يڤم ٕٙاس
عام حڤل كيفيغ عدإ م٘كٚع التخٚه من البدايغ الګ النهايغ مٚوٙا بكل
خطڤاتها العلميغ والعمليغ ،وصڤا لګ خٚاجها وطبعها فمناقشتها،
وه٘ا كدعږ ضا ي منهجي للطلبغ امقبليڗ علګ التخٚه ،من أجل عدإ
م٘كٚاػ ت ٚګ مستڤڥ تطلعاػ امدٙسغ التاٙيخيغ الجٜائٚيغ خاصغ،
والجامعغ الجٜائٚيغ عامغب

 -الهوامش -

ٙٛقڤقٕ ،ب امحمدٕٙاوڬة ٕب عبد الباسٰ قلفاط ة أ تڤنس عبد
الٚحمن ة أب أحمد بن يغ،ٜٙةأب حبيظ قدومغة أ صٚصاق سفياڗ من
جامع الجيالي بونعام خميس مليان ب
ٕب عبد القإ ٙبڤعقإعب جامع البليد 2ة ٕب مڤلڤٕ قٚينب جامع
امدي

أهداف ومحاو املتقى:
تة بٚا ٛأهميغ م٘كٚع التخٚه ي امساٙ
البيداغڤجي والعلم للطالظب
2ة كيفيغ اختيا ٙامڤضڤعب
3ة ضبٰ تقنياػ نجا ٛم٘كٚع التخٚهب
4ة ٙصد أهږ مشكاػ نجا ٛم٘كٚع التخٚه،
واأخطاء الشائعغ ،وكيفيغ التغلظ عليهاب
5ة ضبٰ معايير تقييږ ام٘كٚع و كيفيغ مناقشتهاب

ـش ـ وط امشا ك ـ
تدعڤا شعبغ التاٙئ أسات٘ع القسږ للمشاٙكغ ي اليڤم
الدٙاس بمداخاػ علميغ تقنيغ وٕقيقغ وباستخدام
جها ٛاإسقاط (الداتاشڤ) Kوأڗ تكڤڗ ضمن أهداف
املتقى ،وسيتږ ختيا ٙستغ (6ة) مداخاػ فقٰ من قبل
اللجنغ امكلفغ ،علګ أڗ تسلږ طلباػ امشاٙكغ والڤٙقغ
العلميغ لګ مكتظ إاٙع الشعبغ ،أو عبر البريد االكتروني
التالي قبل تة ما8 ٝٙتة/2

<salim.ouffa@hotmail.fr>,

