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األقسامو السادة رؤساء السیدة

أطروحات الدكتوراهالسیدات والسادة المشرفین على 

الناجحین في مسابقات الدكتوراهأبنائي وبناتي 

السالم علیكم ورحمھ هللا تعالى وبركاتھ

لالنطالق الرسمي للتكوین في الطور الثالث أرحب بالجمیع في ھذا الیوم المخصص

الستقبال و توجیھ طلبة الدكتوراه الذین أھنئھم بھذه المناسبة على نجاحھم و تفوقھم في و

.المسابقة و أتمنى لھم مشوار دراسیا موفقا

للباحث بعد تقدیمھ ألطروحة علمیة في ھي درجة علمیة علیا، تمنحالدكتوراه، شھادة

بأن ھذا الشخص قد وصل إلى المدرسة تخصص علمي معین، وھي بمثابة اعتراف موثق من 

الدرجة األعلى في مجال تخصصھ، أي أنھ أصبح ملماً بأصولھ وقواعده النظریة والتطبیقیة، 

بل أصبح قادراً على التنظیر، واإلنتاج، واإلضافة في ھذا الفرع من فروع المعرفة، ولدیھ 

والمھارات الكافیة للتفكیر والتحلیل والمراقبة وإصدار األحكام وتقدیم البراھین، بغیة القدرات 

.الوصول للنظریة العلمیة الخالصة لھذا العلم

،علميالأو البحثكما تعد ھذه الشھادة أیضا رخصة لحاملھا لالنخراط في سلك التدریس

بمراكز البحثإجراء البحوث العلمیةوأذ جامعيكأستابالمؤسسات الجامعیةو إلقاء دروس

.العلمیةؤتمراتوالمملتقیات، والقیام بأعمال الكتابة والتألیف والنشر في الكباحث دائم

لمبادئ االلتزام باو حتى یتسنى لطالب الدكتوراه الحصول على ھذه الشھادة یجب علیھ

أكادیمیة،حریةإخالص،،من نزاھة الجامعیةاآلدابو األخالقیاتلمیثاق األساسیة

والفكر ةوالموضوعیةالعلمیةبالحقیقوجوب التقیدو ،احترام متبادلة،وكفاءةمسؤولی

.احترام الحرم الجامعيواإلنصاف،النقدي



في ةواه بطریقھ متناسقتلھ باالرتقاء بمسسمحكما یتمتع الطالب بحقوق ویلتزم بواجبات ت

:حقوقھذه العالي ومن بین مؤسسات التعلیم ال

 ةومكیفةعصریةطیر نوعي یستعمل طرق بیداغوجیأمن تاالستفادةالحق في

 مدرسةالأسرةمن قبل ةى باالحترام والكرامظیحأنالحق في

 أخرىخصوصیات بأيأوبالجنس ةتمییز لھ عالقأليال یخضع الطالب أنیجب

احترام التنظیمات التي إطاریتم ذلك في أنعلى والرأيالتعبیر حریةالحق في لھ

الجامعیةتحكم سیر المؤسسات 

 الحق في تقییم منصف وعادل وغیر متحیز

من وسائل الدعم النجاز بحثھ االستفادةطیر جید وفي أالحق في ت

 الحق في االستفادة من تدریب تحسین مستوى داخل و خارج الوطن اذا استلزمت أبحاثھ

ذلك

 الجامعیةفي االقامات ومدرسةفي الالالزمةالصحیةوالوقایةوالنظافةاألمنالحق في

على حد سواء

:بواجباتالطالب االلتزامكما على 

احترام التنظیم المعمول بھ

مدرسةالأسرةأعضاءةسالمو ةاحترام كرام

 التعبیرحریةفي مدرسةالأسرةأعضاءاحترام حق

تجاه و أن یفي بالتزاماتھ اإلداریةبالتسجیل ودقیقھ عند قیامھ سلیمةم معلومات یقدت

المؤسسة

 المدني وحسن الخلق في سلوكھ بالحسالتحلي



 غیرهأعمالسرقھ أوالغش إلىأبداعدم اللجوء

 والوسائل التي یتم وضعھا تحت و البحثللدراسةالمخصصةاألماكنالحفاظ على

.المؤسسةفي كامل نظافةوالاألمنتصرفھ واحترام قواعد 

 تكوینھإطارالحضور الیومي بالمدرسة  في

احترام المشرف علیھ و االستجابة لتوجیھاتھ

إن الحصول على شھادة الدكتوراه لیس غایة في حد ذاتھ؛ ولكن القدرات العقلیة والمھارات

القدرة على صیاغة و التي تمیزه عن غیره مثل بد من توفرھا في طالب الدكتوراهالتي  ال

خالل الفرضیات واختبارھا، إضافة إلى التجرد واألمانة العلمیة، كلھا مھارات یكتسبھا 

إتقانھ لعملیات البحث والتقصي والتحقیق والتجریب والتحلیل والمالحظة تحضیره لھا مثل 

تظل جمیعھا و التي وحل المشكالت، إضافة لتحلیھ بالصبر والعزیمة وروح المسؤولیة 

نافسة واالبتكار والقدرة ممھارات وسمات شخصیة مطلوبة لخلق جیل عصري مبدع یتمیز بال

وغیرھا من جمیع المجاالت الصناعیة على تقدیم الحلول لقضایانا ومشكالتنا الراھنة في

و علیھ رفع التحدي لتطویر البحث العلمي .قضایا وتحدیات العصر الحدیث

لھذا قررت .الصناعي الوطنياإلنتاجي بالجزائر و خاصة المساھمة في تحسین و التكنولوج

.الدولة تشجیع كل بحث علمي تطبیقي یساھم في النمو االقتصادي للبالد

تضع تحتالمدرسة إدارةو في األخیر أتمنى للجمیع التوفیق و النجاح و أعلمكم بأن 

إعداد"صة ما تمتلكھ المنصة التكنولوجیة تصرفكم كل اإلمكانیات المادیة و المالیة و خا

.من معدات و آالت علمیة متطورة"المواد و التصنیع

و أعلن عن االنطالق الرسمي للتكوین في الطور الثالث

السالم علیكم ورحمھ هللا تعالى وبركاتھو




