
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة العلمية

 :اللجنة العلمية  رئيسة

  .يت شاوش دليلة، أستاذة محاضرة أأ.م.تريكي. د -
 :األعضاء

 . بجاية زوايمية رشيد، أستاذ، جامعة. د.أ -
 .بجاية يت منصور كمال، أستاذ، جامعةأ. د.أ -
 .بجاية قبايلي طيب، أستاذ محاضر أ، جامعة. د -
 .يكي فريد، أستاذ محاضر أ، جامعة بجايةتر . د -
 .بجايةجامعة يحياوي نورة، أستاذة محاضرة أ، . د -
 .، جامعة بجايةبمعيفي لعزيز، استاذ محاضر . د -
 .ايةجالشؤون الدينية واألوقاف، بمديرية ، الثقافة االسالمية مصلحة رئيس خالف كمال،. د -

 .امعة بجايةأستاذ محاضر أ، جعيساوي عّز الدين، . د -
 .أستاذ محاضر أ، جامعة بجايةبّري نور الدين، . د -
 

 اللجنة التنظيمية
 رئيس اللجنة التنظيمية

  .، أستاذ محاضر أتريكي فريد. د -
 :األعضاء

 .دموش حكيمة، أستاذة مساعدة أ -
 .يعقوب زينة، أستاذة مساعدة أ -
 .راهو تواتي غيالس، طالب دكت -
 .راهو عالوة حنان، طالبة دكت -
 .راهو باس صبرينة، طالبة دكتع -
 

 :للكلية اللجنة التقنية
 ناصر يمسعود -
  تافوكت كهينة -
 حمودي سمير  -
 عوف السعدي -
 

 السمعي البصريفريق 
 
 

 إشكالية اليوم الدراسي
 

إّن البحث العلمي هو أساس تقدم املجتمع، ولكي يعطي هذا املجال ثماره 

سم باألصالة كأّول خطوة نحو اسل 
ّ
تغالله، وذلك بمكافأة صاحب بّد أن يت

السبق في إنجازه، وهذا من شأنه تشجيع الكفاءات العلمية املشهود لها 

بالتمّيز حتى تسير في نفس السياق، ألّن الذي يدّعم هذه إلانجازات هي 

فها
ّ
 .أصالتها وصدق مرجعيتها إلى من اخترعها ومن أل

     
ّ
عنها، بعدم احترامه وإذا كانت هذه القاعدة هي ألاصل، فهناك من يشذ

ملبدأ ألامانة العلمية، وإذا كانت هذه املمارسات استثناء فيمكن معالجتها 

صبح ظاهرة، فينبغي التوقف عندها لتبسهولة، أّما إذا أخذت في الانتشار 

ودّق ناقوس الخطر حتى ننتبه لها وآلثارها الوخيمة على البحث العلمي وعلى 

 . كل إلاطارات املتخرجة منهامستقبل الجامعة الجزائرية وعلى 

ظاهرة السرقة العلمية  تعرفإّن الجامعة الجزائرية كغيرها من الجامعات 

ليم العالي وقاية وعالجا، أصدرت وزارة التع لها ، وللتصدي "البالجيا"

يحّدد القواعد  8102جويلية  82، مؤرخ في 399رقم   والبحث العلمي القرار

 .ت العلمية وطرق مكافحتهااملتعلقة بالوقاية من السرقا

من جهة والتعمق في اساليب  وللمساهمة في شرح قواعد هذا القرار     

القيام بهذا اليوم الدراس ي لتحديد  عالجها من جهة أخرى، توّجب علينا

مفهوم السرقة العلمية بمختلف مجالتها وتحديد ألاشخاص املعنيين بها 

الوقاية منها وكل صور العقوبة ومختلف الطرق التي يجب اتخاذها من أجل 

 .التي تفرض على مرتكبيها

 :من أجل هذا كان ل بّد من التعّرض للمحاور آلاتية    

قراءة لنصوص :  مفهوم السرقة العلمية وألاشخاص املعنيين بها -0

 .399القرار رقم 

 .وطرق مكافحتها الوقاية من السرقة العلمية -8

 . البحث والتوثيق العلمي قواعد -9

 .ات الباحثأخالقي -4

 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 ميــــــــــــث العلــــــــــــالي والبحــــــــــــــليم العــــــــــــــــــوزارة التع

 

 بجاية –رحمان ميرة ــــجامعة عبد ال

 و العلوم السياسية  كلية الحقوق 

 تنظم

 :يوم دراس ي وطني حول 

 

 

 

 

 

 

 

"البالجيا"السرقة العلمية   

 تحديات، وقاية ومكافحة

 8102جويلية  82مؤرخ في  399قرار رقم 

 

 -أبوداو -قاعة املحاضرات 

 7171 أفريل 71يوم 
 

 



 
 

 

 اختتام اليوم الدراس ي 

 تريكي فريدبرئاسة الدكتور 
 

 توزيع شهادات املشاركة. 

 كلمة رئيس اللجنة التنظيمية. 

 عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية  كلمة 

 .يت منصور كمالأ/ د.أ        
 

 

 

 

 سا 77.11 –سا  77.11: الجلسة الثانية

أ، كلية الحقوق  ، أستاذ محاضرعيساوي عّز الدينبرئاسة الدكتور 

 .والعلوم السياسية، جامعة بجاية

 عادلي مولود. د، "مهام خلية ضمان الجودة": املداخلة ألاولى ،

، مسؤول خلية ضمان الجودة، التكنولوجياكلية  أستاذ محاضر أ،

 .ايةجامعة بج

 مداخلة "الاقتباس والتوثيق العلميقواعد " :املداخلة الثانية ،

 : مشتركة من تقديم ألاستاذين

كلية الحقوق والعلوم السياسية،  أ، ساعدم أستاذموساسب زهير،  -

 .جامعة بجاية

، مكلف 0سابق بجامعة باريس  أستاذكلوة أمزيان حاج رشيد، . د -

  .بالدروس

 سا 77.01 –سا  77.11 : لثةالجلسة الثا

كلية الحقوق والعلوم أ  أستاذ محاضرعمر، أبرئاسة الدكتور بركاني 

 بجاية جامعة السياسية،

  ألامانة العلمية في ضوء الشريعة الاسالمية" :ولىاملداخلة ألا" ،

خالف كمال، رئيس قسم الثقافة الاسالمية، مديرية الشؤون .د

 .الدينية وألاوقاف، بجاية

 تريكي فريد، . د، "لألستاذ  دور البيداغوجيال" :املداخلة الثانية

 .بجاية جامعة  أستاذ محاضر أ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 

 

 سا71.71 –سا 77.01مناقشة 
 

 

 :برنامج اليوم الدراس ي الوطني حول 

"البالجيا"السرقة العلمية   

 تحديات، وقاية ومكافحة

8102جويلية  82مؤرخ في  399قرار رقم    

 
 سا0.11: الافتتاحيةالجلسة           

 .تريكي فريدالدكتور  : كلمة رئيس اللجنة التنظيمية -

 .سعيداني بوعالم ألاستاذ الدكتور  : كلمة رئيس الجامعة -

 .ألاستاذ الدكتور آيت منصور كمال : كلمة عميد الكلية -

 .يت شاوش دليلةأ.م.الدكتورة تريكي : كلمة رئيسة اللجنة العلمية -

 

 سا71.71 –سا  0.11: لجلسة ألاولىا

أستاذ محاضر أ، كلية الحقوق برئاسة الدكتور قبايلي طيب،  

 .بجاية ،جامعةوالعلوم السياسية

 السرقة العلمية، املخاطبون وتدابير الوقاية" :املداخلة ألاولى :

 يت شاوش دليلة،أ.م.تريكي .د ،"011قراءة في نصوص القرار رقم 

 .ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجايةأستاذة محاضرة أ، كل

 اب وأخالقيات املهنة الجامعيةمجلس آد" :املداخلة الثانية" ،

، كلية الحقوق والعلوم أأستاذة محاضرة  نورة،يحياوي  .د

 .السياسية، جامعة بجاية

 إجراءات النظر في إلاخطار بالسرقة العلمية " :املداخلة الثالثة

، كلية الحقوق بأستاذ محاضر  عزيز،معيفي ل. د، "وعقوباتها

 .والعلوم السياسية، جامعة بجاية

 

 إستراحة
 

 


