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ينظم مركز دراسات الدكتوراه في العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية والتدبير بجامعة الحسن األول بسطات،
النسخة األولى من "لقاءات الدكتوراه" في العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية والتدبير .UHP-Doc'22
وبالتالي يسرنا أن نعلن عن انعقاد هذا الحدث يومي  16و 17من يونيو  2022في مركز الندوات بالجامعة.
سوف يشكل هذا الحدث العلمي فرصة لفتح وتبادل النقاشات بين ثلة من األساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين بسلك
الدكتوراه من مختلف تخصصات العلوم االجتماعية ،بما في ذلك القانون واالقتصاد والتدبير.
الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو تمكين الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه من مختلف المؤسسات التابعة لجامعة الحسن
األول ،بتقديم عرض موجز حول األعمال المنجزة في إطار التقدم في البحث وكذا مشاريع األوراق العلمية المراد
نشرها ،أمام لجنة خبراء مكونة من أساتذة متمرسين وذوي خبرة في عدة مجاالت ،وبالتالي االستفادة من توجيهاتهم
ونصائحهم العلمية القيمة بشكل مباشر.
سيمثل هذا الحدث العلمي مجاال للقاء يفضي إلى تبادل الخبرات ،ليس فقط بين األساتذة الجامعيين وطلبة سلك
الدكتوراه ،بل بين جميع الطلبة من مختلف المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة (المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير،
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ،كلية اإلقتصاد والتدبير وكلية العلوم القانونية والسياسية).
في الواقع ،ستتاح للمشاركين في هذا اللقاء فرصة مناقشة حالة المعرفة في مختلف المجاالت والتخصصات ،وتبادل
المعارف حول الكتابات العلمية المتاحة وكذا األسس النظرية لمختلف إشكاليات البحوث .كما أنها ستكون فرصة
الستكشاف وتدارس مختلف المواقف اإلبستيمولوجية والمنهجيات المعتمدة وكذا النتائج والخالصات المحصل عليها
بالنسبة للطلبة الباحثين ،سواء الذين قاربوا على تتويج أطروحتهم أو حديثي التخرج .مما سيجعل من هذا الحدث
مناسبة متميزة للتموضع بالنسبة ألي شخص راغب في االرتقاء بملف البحث العلمي الخاص به ،كطالب دكتوراه
أو كباحث مستقبلي خبير في العلوم االجتماعية وفي مجال بحثه على وجه الخصوص.
وبهذا ،نتشرف بدعوة جميع طلبة سلك الدكتوراه للمشاركة في هذا الحدث الهادف إلى اإلثراء والتواصل االجتماعي
واالبتكار.
فيما يتعلق بطالب السنة األولى من سلك الدكتوراه ،فيتعلق األمر بتقديم ملخص على شكل "ملصق" يوضح بشكل
عام تصميم بحثهم أو مشروع أطروحتهم .بالنسبة لطالب الدكتوراه في السنة الثانية ،فالمطلوب هو تقديم "ملصق"
أو تقرير أولي مفصل حول تقدم مشروع بحثهم ،باإلضافة إلى الجدول الزمني للمراحل الموالية للمشروع .أما فيما
يخص طلبة السنة الثالثة فما فوق ،فالمراد هو تقديم تقرير متقدم وأكثر شمولية لمشروع البحث إضافة للجدول
الزمني المتعلق بالمراحل الموالية للمشروع.
يمكن تقديم األعمال البحثية واألوراق العلمية من طرف الطالب المشارك باللغات العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية،
وكذلك الحال بالنسبة لإللقاءات الشفوية ،حيث تترك له حرية اختيار اللغة المفضلة.
الوقت المخصص لكل إلقاء شفوي هو  10إلى  15دقيقة خالل كل ورشة ،تليها  5دقائق للنقاش في نهاية كل تقديم.

يرجى من الراغبين في المشاركة في هذ الحدث ،مأل استمارة المشاركة من خالل النقر على الرابط التالي :

https://forms.office.com/r/CqsVr4cdAj

معايير التقديم :

▪ للملصقات (المرجو التقيد بالنموذج) ؛
▪ لعرض حالة التقدم في البحث (المرجو التقيد بالنموذج) ؛
▪ لمشاريع البحوث العلمية المراد نشرها ،معايير الصياغة هي كالتالي :
بالرجوع إلى النموذج المقترح ،يجب على النصوص أال تتجاوز  16صفحة بما فيها المالحق وذلك بدءا من الصفحة
الثانية .يتوجب كذلك احترام هامش  2.5على تنسيق  ،A4ويفترض ذكر المراجع في مجمل النص مع إرفاقه بقائمة
المؤلفات المعتمدة مرقمة بترتيب تصاعدي .كما يجب استخدام الخط المعمول به " "Times New Romanفي
مجمل النص مع الحفاض على التباعد بين األسطر ب  ،1.5وعدم ترقيم الصفحة األولى لواجهة الغالف ،والتي
يجب أن تتضمن العناصر التالية:
عنوان األطروحة
مجال التخصص (القانون ،االقتصاد ،التدبير)
اإلسم الشخصي والعائلي
الجامعة ،المؤسسة ،المختبر
معلومات للتواصل (الهاتف والبريد اإللكتروني)
ملخص ال يتجاوز  250كلمة ،مع  3إلى  5كلمات-مفاتيح
يجب ترقيم جميع الصفحات.

-

طريقة اإلرسال :
يجب على الطلبة الباحثين الراغبين في المشاركة في هذا اللقاء ،بإرسال مشاريع البحوث أو النصوص المراد
مناقشتها كاملة ،وذلك عبر العنوان اإللكتروني التاليdoctoralessettat2022@gmail.com :

يجب تسمية الملف المراد إرساله على النحو التالي :اإلسم والنسب_ الشعبة _ المؤسسة.
تواريخ مهمة :
▪
▪
▪
▪

 20مايو  : 2022الموعد النهائي الستالم الملخصات.
 25مايو  : 2022اإلشعار بالقبول.
 02يونيو  : 2022الموعد النهائي إلرسال النسخ النهائية للمنشورات (الملصقات).
 16و  17يونيو  : 2022لقاءات الدكتوراه.

لجنة الشرف :
ذ .بوشعيب بنشرقي ،مدير قطب دراسات الدكتوراه بجامعة الحسن األول بسطات؛
ذ .الحسين بربو ،مدير مركز دراسات الدكتوراه في العلوم ق.إق.إج.ت بجامعة الحسن األول بسطات؛
ذ .أحمد فحلي ،نائب رئيس جامعة الحسن األول بسطات ،وعميد بالنيابة لكلية العلوم القانونية والسياسية؛
ذ .عبد الصادق صدقي ،مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات؛
ذ .عبد المومن التبياوي ،مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد؛
ذ .جمال الزاهي ،عميد كلية االقتصاد والتدبير بجامعة الحسن األول بسطات.
اللجنة المنظمة :
محمد عسودLRMMC, ENCG-S ،

ابتسام حضريLRMMC, ENCG-S ،

طارق البوكيليLRMMC, ENCG-S ،

ندى حسانيLAMSAD, ENSA-B ،

ياسين الشعيبيLARFAGO, ENCG-S ،

مريا غافيليLRMD, FEG-S ،

سفيان أخاLARFAGO, ENCG-S ،

هند بنعامرLAMSAD, ENSA-B ،

آدم الخورانيLAMSAD, ENSA-B ،

سمية الطويل ،الديناميات األمنية FSJP-S

حسام بعكيرLAMSAD, ENSA-B ،

ابتسام الهاشيمي ،قانون األعمال FSJP-S

معلومات عامة :
-

سيتم رفض أي ملخص أو ملصق ال يتقيد بالمعايير المطلوبة ،كما في النماذج المرفقة.

-

يرجى األخذ بعين االعتبار ،أنه سيتم احتساب المشاركة في هذا الحدث كجزء من ال 200ساعة من األنشطة
البيداغوجية والعلمية المطلوب تقديمها داخل الجامعة ،كما هو منصوص عليه في ميثاق األطروحات.

-

على المشاركين احترام إجراءات التدابير الوقائية (ارتداء الكمامة ،التباعد االجتماعي.)....

لإلستفسار المرجو التواصل عبر الرقم 0641718960 :
أو عبر البريد اإللكتروني doctoralessettat2022@gmail.com :

