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تعترب أخالقيات ادلهنة يف اجلامعة وظاىرة السرقات العلمية من ادلوضوعات ادلهمة اليت تؤرق 
اليت – السرقة العلمية – ىذه الظاىرة " بال الباحثني واألساتذة وأىل ادلنظومة اجلامعية بصفة عامة 

. ، واليت تعاين منها اجلزائر كغريىا من الدول دون غريه بلد واحديفحنصر ت ال ة عادليظاىرة أضحت

يف ىذا اخلصوص قد لفت السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي األستاذ الدكتور 
إىل أن معظم السرقات ادلعلن عنها   ،2016/2017يف افتتاحو للموسم اجلامعي االنتباه الطاىر حجار 

وبالتايل ال تعترب سرقة بالنظر إىل أن اجمللس  "اتيف اجلزائر، مت الكشف عنها قبل مناقشة األطروح
 .ما يربز حسبو يقظة اجملالس العلمية على كل ادلستويات" العلمي يرفض مناقشة أطروحة مشبوىة

الباحثني يف اجلامعة اجلزائرية عرضة للسطو بطرق خمتلفة لطلبة ا لقد أصبحت أعمال
، كما أضحت مذكرات التخرج تعتمد على سرقات من مذكرات  والسحبكعمليات النسخ واللصق

اىرة يف ظمن ىذا ادلنطلق وجبت ادلسارعة لوضع آليات علمية وعملية دلكافحة ىذه الأجنبية وعربية، 
الوسط اجلامعي على كل ادلستويات بداية من مرحلة الليسانس ووصوال إىل ادلرحلة النهائية للبحث 

 من أن أخالقيات ادلهنة يف اجلامعة لبها األساسي ىو األمانة اعتباراواليت تتوجها أطروحة الدكتوراه، 
 .العلمية وااللتزام بادلنهجية وادلوضوعية اليت جيب احرتامها من قبل الباحث سواء كان طالبا أو أستاذا

 

 

 

 

بروامج  الورشة الدكتورالية الثاوية 

 2017 أفريل 19: اليوم االول



3 

 

السعة العاشرة صباحا بقاعة الدكتوراه من طرف عميد كلية اآلداب واللغات : افتتاح الورشة

: أخالقيات المهنة: المحور األول

.  جامعة أبو بكر بلقايد تلمسانخالدي محمد، والدكتور بن عزة عبد القادرينشطو الدكتور 
 . أمحد بن بلة1 جامعة وىران إميمون بن براهيموالدكتور 

آليات محاربة السرقات العلمية : المحور الثاني

 حمومي أحمد جامعة عبد احلميد بن باديس مستغاًل الدكتور سعيدي محمدينشطو الدكتور 
 . جامعة تلمسانرحوي حسين أمحد بن بلة، الدكتور 1جامعة وىران 

 في الساعة العاشرة صباحا 2017 أفريل 20: اليوم الثاني

محور منهجي : المحور الثالث

إدريس أمحد بن بلة واألستاذ الدكتور  1 أستاذ حماضر أ جامعة وىران عزوز بنعمرينشطو الدكتور 
ىذا احملور يكون فيو تقدمي مواضيع البحث من لدن ) جامعة اجلياليل اليابس سيدي بلعباس قرقوى

طلبة السنة االوىل دكتوراه يف جامعة تلمسان ختصصي الفنون التشكيلية والنقد ادلسرحي مع مناقشة 
. مواضيعهم من الناحية العلمية وادلنهجية

 اختتام فعاليات الورشة الدكتورالية الثانية  11.30الساعة 

 
 


