وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

لكية العلوم الإعالم والإتصال
مصلحة ادلراسات العليا

ماجس تري

دكتوراه

 1يشهد رئيس (ة) مصلحة ادلراسات العليا ن الاال (ة)...................................:
انقش (ت) رساةل ماجس تري  ،نطروحة دكتوراه بتارخي ........................................:
هذه املنا قشة مل تكن حمل حتفظات اللجنة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2يشهد مسؤول (ة) مكتبة لكية الاعالم و التصال ن الاال ............................:
قدم (ت) نسختني  +قرص مضغوط من نطروحته(ها ) نو رسالته (ها)
ملكتبة اللكية بتارخي .......................................:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3تشهد مديرة املكتبة اجلامعية ن الاال (ة)...................................................:
قدم (ت) نسختني من القرص املضغوط من نطروحته(ها ) نو رسالته (ها)
للمكتبة اجلامعية بتارخي .....................................................:

وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

لكية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس يري
مصلحة ادلراسات العليا

ماجس تري

دكتوراه

 1يشهد رئيس (ة) مصلحة ادلراسات العليا ن الاال (ة).....................................:
انقش (ت) رساةل ماجس تري  ،نطروحة دكتوراه بتارخي ........................................:
هذه املنا قشة مل تكن حمل حتفظات اللجنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2تشهد مسؤوةل مكتبة لكية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ا لتس يري
ن الاال (ة) ........................................:
قدم (ت) نسختني  +قرص مضغوط من نطروحته(ها ) نو رسالته (ها)
ملكتبة اللكية بتارخي .......................................:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3تشهد مديرة املكتبة اجلامعية ن الاال (ة)...................................................:
قدم (ت) نسختني من القرص املضغوط من نطروحته(ها ) نو رسالته (ها)
للمكتبة اجلامعية بتارخي .....................................................:

وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

لكية العلوم ا لس يا س ية والعالقات ادلولية
مصلحة ادلراسات العليا

ماجس تري

دكتوراه

 1يشهد رئيس (ة) مصلحة ادلراسات العليا ن الاال (ة)....................................:
انقش (ت) رساةل ماجس تري  ،نطروحة دكتوراه بتارخي .......................................:
هذه املنا قشة مل تكن حمل حتفظات اللجنة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2يشهد مسؤول (ة) مكتبة لكية العلوم ا لس يا س ية والعالقات ادلولية
ن الاال (ة) ....................................... :
قدم (ت) نسختني  +قرص مضغوط من نطروحته(ها ) نو رسالته (ها)
ملكتبة اللكية بتارخي .......................................:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3تشهد مديرة املكتبة اجلامعية ن الاال (ة)..................................................:
قدم (ت) نسختني من القرص املضغوط من نطروحته(ها ) نو رسالته (ها)
للمكتبة اجلامعية بتارخي .....................................................:

وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

معهد الرتبية البدنية و الرايضية
مصلحة ادلراسات العليا

ماجس تري

دكتوراه

 1يشهد رئيس (ة) مصلحة ادلراسات العليا ن الاال (ة)....................................:
انقش (ت) رساةل ماجس تري  ،نطروحة دكتوراه بتارخي .......................................:
هذه املنا قشة مل تكن حمل حتفظات اللجنة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2يشهد مسؤول (ة) مكتبة معهد الرتبية ا لبدنية و الرايضية ن الاال (ة)................:
قدم (ت) نسختني  +قرص مضغوط من نطروحته(ها ) نو رسالته (ها)
ملكتبة اللكية بتارخي .......................................:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3تشهد مديرة املكتبة اجلامعية ن الاال (ة)...................................................:
قدم (ت) نسختني من القرص املضغوط من نطروحته(ها ) نو رسالته (ها)
للمكتبة اجلامعية بتارخي .....................................................:

وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

تشهد مديرة املكتبة املركزية جلامعة اجلزائر 3
ن الاال (ة) ..........................................................................................................:من لكية:
معهد ....................................................................................... ....:التخصص:

قد نودع (ت) نسخة :

................................................................ ........................

................................................................................................................................

من نطروحة دكتوراه :

،رساةل ماجس تري :

 +قرص مضغوط:
املوسومة:ب:

.............................................................................................................................................. ......................................................... ...................................................

اترخي املنا قشة

......................... .......................

املسجةل حتت رمق:

.........................................................

يوم:

..................................... .............................

.

ا إلدارة:

وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

ملخص رساةل ماجس تري

دكتوراه

تشهد مديرة املكتبة املركزية جلامعة اجلزائر 3
ن الاال (ة) ................................................................................:من لكية:
معهد ..................................................................................... ....:التخصص........................................................................................................................................ :
،رساةل ماجس تري :
قد نودع (ت) نسخة  :من نطروحة دكتوراه :
............................................. ........................

 +قرص مضغوط:
املوسومة ب:
اترخي املنا قشة

.................................................................................................................................... ......................................................... ...................................................
............................... .............................

اللكامت ادلاةل:

املسجةل حتت رمق:

يوم:

.................................................

............................................................

.................................. ............................................................................................................................................... ..........................................................

امللخص
...................................................................................................................................:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ا إلدارة:

