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 على القرارات الوزارية التالية : بناءا 3102/3102على إعتماد التأهيل اجلامعي خالل السنة اجلامعية 2جامعة سطيف  حصلت

 ، املتضمن تنظيم اـلتأهيل اجلامعي و منحه يف إختصاص 3102سبتمرب  32املؤرخ يف  100القرار رقم  -0

 .*احلقوق

 :املتضمن تنظيم التأهيل اجلامعي ومنحه يف كل من اإلختصاصات التالية  3102فيفري  01املؤرخ يف  302القرار رقم  -3 

  علم النفس.*  

 * علم اإلجتماع .

 . *اللغة و األدب العريب

  احملدد لكيفيات تطبيق األحكام املتعلقة بالتأهيل اجلامعي . ، 3102سبتمرب  12املؤرخ يف  230و تطبيقا للقرار الوزاري : رقم 
 شرطان أساسيان ومها :جيب على املرتشح للتأهيل اجلامعي إستيفاء وعليه 

 أن يكون أستاذا باحثا أو باحثا دائما ، يف وضعية نشاط دائم لدى املؤسسة اليت ميارس نشاطه . -1
 يف الرتبة اليت يشغلها أن يكون مثبتا -2
املعدل واملتمم للمرسوم رقم  01/313)املرسوم التنفيذي رقم  أن متر مدة سنة على مناقشة أطروحة الدكتوراه -3

 .( 0119أوت  01املؤرخ يف  19/322
امس عشر ( من شهر سبتمرب ومن اخل21( إىل الثالثني )02وحتدد دوريت ايداع ملفات الرتشيح على التوايل من اخلامس عشر )

 .شهر يناير من السنة اجلامعية ( من 21( إىل الثالثني )02)

  ( نسخ لدى اهلياكل املكلفة بالتأهيل اجلامعي يف املؤسسة اليت ميارس 19ملف ترشحه يف مثاين ) األستاذ الباحثيودع
 لف ترشحه على مايلي :و يشتمل م اليت تسلمه حاال وصل إيداع بعد مراقبة املطابقة التنظيمية للملف ، هبا نشاطه ،

 كل نسخة من ملف التسجيل تكون يف علبة أرشيف منفصلة حتمل بطاقة عليها : إسم طالب التأهيل ،و الكلية و القسم و   -

 التخصص وإسم املؤسسة األصلية .إضافة إىل رقم التسجيل املقرتح من النيابة عند تسليمه امللف

  . ومفصولة عن بعضها البعض ليبجتليد لو  يشرتط أن تكون امللفات يف جملد *

 * كما يشرتط أن تكون نسخ الوثائق املسلمة مصادق عليها رمسيا .

فشروط الرتشح للتأهيل اجلامعي   3102سبتمرب  12املؤرخ يف  230من القرار رقم  12وبناءا على نص املادة -
 :  كالتايل



 
 

مل يقدم طلبا مماثطلب مكتوب -0  . ال يف مؤسسة أخرىمع تأكيد املرتشح يف طلبه أنه 

 من مقرر التثبيت. نسخة-3

 شهادة عمل حديثة .-2

 نسخة من الشهادات اجلامعية احملصل عليها.-2

 نسخة عن أطروحة الدكتوراه .-2

 بيان السرية الذاتية يوضح خمتلف مراحل املسار املهين للمرتشح .-6

 يما :الوثائق املتضمنة جمموع أعمال املرتشح للتأهيل اجلامعي ال س-1

 مقال علمي أو منشور علمي نشر بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه يف جملة علمية معرتف هبا و ذات جلنة قراءة . ¤

 املؤلفات البيداغوجية املنجزة )مؤلفات ،مطبوعات ،دروس على اخلط ،وثبتت على األقل مبطبوعة .( ¤

 معرتف هبا و ذات جلنة قراءة .املقاالت العلمية األخرى إن وجدت املنشورة يف جمالت علمية  ¤

 املداخالت العلمية يف املؤمترات و الندوات العلمية إن وجدت ، مرفقة بشهادة املشاركة . ¤

 املؤلفات العلمية إن وجدت . ¤

 .براءات اإلخرتاع إن وجدت -

 داغوجيةو البي( صفحات يربز فيه املرتشح جمموع أعماله العلمية 01( إىل عشر )2ملخص يتكون من مخس )-

 فيشتمل ملف ترشحه على مايلي : الباحث الدائم*أما 
مل يقدم طلبا مماثال يف مؤسسة أخرى. -0  طلب مكتوب مع تأكيد املرتشح يف طلبه أنه 

 نسخة من مقرر التثبيت.-3

 شهادة عمل حديثة .-2

 نسخة من الشهادات اجلامعية احملصل عليها.-2



 
 

 نسخة عن أطروحة الدكتوراه .-2

 بيان السرية الذاتية يوضح خمتلف مراحل املسار املهين للمرتشح .-6

 الوثائق املتضمنة جمموع أعمال املرتشح للتأهيل اجلامعي ال سيما :-1

 مقال علمي أو منشور علمي نشر بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه يف جملة علمية معرتف هبا و ذات جلنة قراءة . ¤

 طوير التكنولوجي مشفوعة بتقارير سنوية معتمدة من طرف اجمللس العلمي نشاطات البحث العلمي و الت ¤

 املقاالت العلمية األخرى إن وجدت املنشورة يف جمالت علمية معرتف هبا و ذات جلنة قراءة . ¤

 املداخالت العلمية يف املؤمترات و الندوات العلمية إن وجدت ، مرفقة بشهادة املشاركة . ¤

 إن وجدت . املؤلفات العلمية ¤

 .براءات اإلخرتاع إن وجدت -

  . أعماله العلمية جمموع( صفحات يربز فيه املرتشح 01( إىل عشر )2ملخص يتكون من مخس )-

يودع الباحث الدئم ملف ترشحه يف مثانية نسخ لدى املؤسسة اليت ميارس هبا نشاطه ، واليت تسلمه حاال وصل 
 للملف . إيداع ، بعد مراقبة املطابقة التنظيمية

جيب تزكية وبناءا عليه : 11طبقا ملا جاء يف البند الثاين من املادة وهذا  :للمطبوعة البيداغوجية بالنسبة  *
بشروطها و املصادقة عليها من قبل اهليئات العلمية ،سواءا لطاليب التأهيل من املطبوعة البيداغوجية اجلامعية 

وهو شرط أساسي لقبول امللف على مستوى نيابة غري مؤهلة .املؤسسة األصلية أو من مؤسسات جامعية أخرى 
 مديرية اجلامعة املكلفة بدراسات مابعد التدرج والتأهيل اجلامعي و البحث العلمي .

 ** أما املعايري املعتمدة لتبين املطبوعة البيداغوجية هي :

 * أن تكون املطبوعة مطابقة للربنامج .0*

)بناءا على خربة علمية من طرف خبريين من داخل ن طرف اهليئات العلمية .* أن تكون املطبوعة معتمدة م3*
 اجلامعة أو من خارج اجلامعة (.



 
 

 * أن حترتم املعايري التقنية من ناحية العرض ،الغالف و الشكل .2*

 .منصة التعليم عن بعد   * يطلب من أصحاب املطبوعات البيداغوجية نشر مطبوعاهتم على

يف اإلختصاص املطلوب فإن  ملفه يرسل إىل املؤسسة اليت ينتمي إليها املرتشح غري مؤهلة  مالحظة : إذا كانت
وجود تأهيل يف اإلختصاص  يضيف إىل امللف شهادة عدم أنأقرب مؤسسة مؤهلة يف إختصاصه  شرط 

 بدورها ،على مستوى مؤسسته األصلية ،اليتويوضع امللف من طرف املرتشح مبصلحة التأهيل اجلامعي املطلوب، 
 املؤسسة املستقبلة املؤهلة يف اإلختصاص .تقوم بإرساله إىل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


