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، ابراهيم الوارث، ميري كريمة، صادق معقافي، رحماني عبد الرحيم سدراتي .أ التنظيمية:اللجنة 

 رميسة، أكرور سهام، ثلجة بدرة.

 

  

  ،3، جامعة الجزائر"في الجزائر دراسات وتحليل السياسات العامة بحث " يتشرف مخبر         

كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية، مع  بالتعاون 14/04/2022يوم " الطبعة الثالثة الدكتوراهجلسات "تنظيم 

على مستوى مختلف الدولية  والعالقات في العلوم السياسية الدكتوراهوالموجهة للطلبة والباحثين المسجلين في دراسات 

كة بمشاريعهم وما تحمله من مواضيع وإشكاليات بحثية، بغية رالجامعات والمراكز الجامعية عبر القطر الوطني، للمشا

 المتعارف عليها.المناهج العلمية  النظر فيها من زوايا مختلفة وفق

ومواصلة لألعمال السابقة التي بادر بها،  ،والبيداغوجيةالعلمية  سلسلة نشاطات المخبرضمن المبادرة  تندرج هذه

بما  إشكالياتهم،وعرض  بصدد تحضير اطروحاتهمالموجهة للطلبة الذين هم ة الجيد الممارساتفي سياق مرافقة وإشعاع 

 بشأنها، مع األساتذة والباحثين وزمالئهم المشاركين بغرض تثمين أعمالهم. والتحليليسمح بتعميق التفكير 

من قبل لجنة علمية مكونة  عاألنجعن طريق تقديم مشاريع البحوث الجاهزة، بهدف االنتقاء للمشاركة دعوة  فهي

 والعالقاتالسياسية م وأساتذة من مختلف أقسام العلو الجزائرفي  العامةمن أساتذة مخبر الدراسات وتحليل السياسات 

 .األخرى عبر الوطنالدولية 

 

 د. زكية رنجة :التنظيميةرئيسة اللجنة 

  

 ق

 

الدكتوراه"جلسات "أهمية   

 "جلسات الدكتوراه"أهداف 

 



 

 
ن ا على المستوى الوطني التي سبق وأنوعه من األولى، المبادرة أكاديمي كنشاط علمير جلسات الدكتوراه تعتب

كان لها األثر الواضح في التي و جاحات، حققته من ن وما 2019عام  والثانية 2016عام  في طبعتها األولىمخبر ال نظمها

طلبة الدكتوراه  بيداغوجي لمرافقة أكاديميتقليد  وجعلهاربة في طبعتها الثالثة ارتأينا تكرار التج ،جموع المشاركين

 Doctorat trainingتعتبر جلسات الدكتوراه بمثابة دورات تكوينية  عداد مشاريع الدكتوراه.إلالمسجلين في البحث 

، حيث تسمح له بإنجاز البحث في ظروف علمية تساعده بالتقدم في إنجاز األطروحة وتجاوز العراقيل الدكتوراهلطالب 

 المنهجية وضمان الجودة والفعالية.

خضم هذا  فيو .تمكنه من احترام اآلجال المحددة لمناقشة االطروحة لدكتوراهاتمنح جلسات الدكتوراه نفًسا جديًدا لطالب  

مي النبيل، نتوخى تحقيق بحث علمي أصيل واحترام القواعد العلمية واألكاديمية وحماية المجهود المبذول المعترك العل

 الجدية والجودة واالبتكار.لطالب الدكتوراه لضمان 


