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                                                        نيابة املديرية                      
                                      والتأ هيل اجلامعي،  لتكوين العايل يف الطور الثالثل   

              البحث العلمي والتكوين العايل يف ما بعد التدرج

 
      

ييداع ملف الرتحش للتأ هيل اجلامعا   دليل  

 
اجلامعي التدرج املتخصص و التأ هيل داملتعلق ابلتكوين يف ادلكتوراه و ما بع 71/98/7889املؤرخ يف  89-242بناء عىل املرسوم الرئايس رمق   

احملــدد لكيفيـــات تطبيــــق التأ هيــل اجلــامعي  2990ماي  24املــؤرخ يف  90املنشــــور الــــوزاري رمق بناء عىل   

اجلامــعياحملــدد للشـــروط التسجيــل يف التأ هيـل  2992مارس  22املـــؤرخ يف  94املنشــــور الــــوزاري رمق  بناء عىل  

يعــيل اجلامـ تأ ه ـ ة ابل ــام املتعلقــق ال حكـدد لكيفيات تطبيـ، احمل 2970مرب ـــبتـــ س  92ؤرخ يف ــامل 227م ـــوزاري رقـال ـرارــالق بناء عىل  

.71/98/7889 يف املؤرخ يف89/242املعدل و املمتم للمرسوم رمق  2979/سبمترب 98املؤرخ يف  79/292عىل املرسوم التنفيذي  بناء  

   

 التدرج ، خصوصا يف مسرية الباحث العلمية و يف ترقيته دالتأ هيل اجلامعي ابلغ ال مهية يف دراسات ما بع يكتيس

العلمي. حبثهعىل قمية و جودة  الرتكزييمت  هذا ال خري اذلي      

عية خالل الس تة اجلام  الاعامتدو حصولها عىل و منذ رشوعها يف تطبيق التأ هيل اجلامعي  -2سطيف –و عليه فا ن جامعة محمد ملني دابغني 

قالتضمن تنظمي التأ هيل اجلامعي و منحه يف اختصاص احلقو  2970سبمترب  22رخ يف املؤ  177 القرارات الوزارية رمق وبناء اعىل 2970/2974  

جاهدة  تسعى ،التضمن تنظمي التأ هيل اجلامعي و منحه يف اختصاص عمل النفس ،عمل الاجامتع و اللغة و ال دب العريب  274و رمق    

. خالل مساره املهيناملنجزة  يف املسامهة يف املسرية العلمية للباحث و ترقيته عىل أ ساس ال حباث و النشاطات العلمية  
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يداع امللف و دراسة طلب التسجيل   ا 

من الرسوم التنفيذي  92و املادة  227من القرار  92و املادة  94ر الوزاري رمق و املنشو  89/224من املرسوم التنفيذي رمق  777طبقا للامدة 

نه و لقبول  79/292 تتوفر الرشوط التالية : التسجيل للتأ هيل اجلامعي جيب ان املذكورين أ عاله ،فا   

 .ومرور مدة س نة اكمةل عىل مناقشة ال طروحة ان يكون ال س تاذ متحصال عىل شهادة ادلكتوراه  -

 .يف وضعية نشاط دامئ دلى املؤسسة اليت ميارس هبا نشاطه أ ن يكون أ س تاذا ابحثا -

 يشغلها.أ ن يكون مثبتا يف الرتبة اليت  -

 

يداع ملفات الرتحش يه عىل التوايل من اخلامس عرش ) 2970مرب ـــبتـــ س  92ؤرخ يف ــامل 227من القرار  90 للامدة طبقاو   ( 72فا ن دوريت ا 

ىل الثالثني ) ىل الثالثني )72من شهر سبمترب  و من اخلامس عرش ) (09ا   ( من شهر جانفي من الس نة اجلامعية .09( ا 

ن  2970مرب ـــبتـــ س  92ؤرخ يف ــامل 227من القرار  94 للامدةوطبقا   :  يش متل عىل ما ييل للتأ هيل اجلامعيملف الرتحش فا 

 امللف ال داري 

 .املرتحش عدم تقدميه طلبا مماثال دلى مؤسسة أ خرى يؤكد فيه زائد ترصحي رشيف طلب مكتوب  -7

ىل مقررات أ خرى ان وجدت.نسخة من مقرر التثبيت يف الرتبة  -2  ) أ س تاذ حمارض قسم "ب"( ،اضافة ا 

 شهادة معل حديثة. -0

 احملصل علهيا )من البااكلوراي اىل غاية أ خر شهادة(نسخة من الشهادات  -4

 املهين . مسارهرتحش خمتلف مراحل بيان السرية اذلاتية ،يوحض فهيا امل -2

 امللف العلمي 

 أ عامل املرتحش للتأ هيل اجلامعي لس امي :الواثئق املتضمنة مجموع 

 علمي و/ أ و منشور علمي نرش بعد مناقشة أ طروحة ادلكتوراه يف جمةل علمية معرتف هبا وذات جلنة قراءة. مقال -7

 ط ... و تثبت عىل ال قل مبطبوعة  وابلتايل :املؤلفات البيداغوجية املنجزة )مؤلفات، مطبوعات ، دروس عىل اخل -2

لزاميا ترفق -  جمللس العلمي الذلان يصادقان علهيا .نسخة من حمرض اللجنة العلمية و حمرض ا مع املطبوعة البيداغوجية ا 

 طبوعة البيداغوجية مع امللف.عن امل ( 97) واحدة ترفق نسخة الكرتونية -

 :يه أ ما املعايري املعمتدة لتبين املطبوعة البيداغوجية

 أ ن تكون املطبوعة مطابقة للربانمج. -

 تكون املطبوعة معمتدة من طرف الهيئات العلمية وذكل بناء عىل خربة علمية من طرف خبريين من داخل اجلامعة أ ن -

 أ و من خارج اجلامعة. 

 أ ن حترتم املعايري من انحية العرض و الغالف و الشلك . -

 مالحظة -

 .داغوجية نرش مطبوعاهتم عىل منصة التعلمي عن بعد ييطلب  من أ حصاب املطبوعات الب 
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ن وجدت ،املنشورة يف جمالت علمية معرتف هبا ،وذات جلنة قراءة املقالت العلمية ال خرى  -0  .ا 

  .مرفقة بشهادة املشاركةودولية( أ  )وطنية املداخالت العلمية يف املؤمترات و الندوات العلمية  -4

 . وجدتن املؤلفات العلمية ،ا   -2

ن وجدت.  -2  براءات الاخرتاع ، ا 

ىل )( 92يتكون من مخس )ملخص  -1  . ة( صفحات يربز فيه املرتحش مجموع أ عامهل العلمية و البيداغوجي79ا 

 .عهنا الكرتونية نسخ (99( عن مذكرة ادلكتوراه زائد مثانية )97)ورقية واحدة نسخة  -9

 :   هامة مالحظة

لزتام  برتتيب امللف كام هو مذكور أ عاله -  .الاا 

 عنوان اجلزء املوايل.الفصل بني عنارص امللف بورق مقوى مدون عليه  -

 يف علبة أ رش يف. العلمية +النسخة الالكرتونية للمطبوعة البيداغوجية اجملةل توضع مذكرة ادلكتوراه + -

ن  2970مرب ـــبتـــ س  92ؤرخ يف ــامل 227من القرار  92دة للام طبقاو                   يداع ملف ترحشه يف مثانية نسخ املرتحشفا      يقوم اب 

دلى الهيلك امللكف ابلتأ هيل اجلامعي يف املؤسسة اليت ميارس هبا نشاطه و اليت  ( طبق ال صل(91( وس بعة )97أ صلية ))نسخة 

يداع وذكل بعد مراقبة املطابقة التنظميية للملف .حال بدورها تسلمه    وصل ا 

 : وتكون اجراءات تقدمي امللف اكلتايل

 .تكون لك نسخة من ملفات الرتحش جمدلة جتليد لوليب  -7

  لك ملف موضوع يف علبة أ رش يف حتمل بطاقة مدون علهيا : -2

مس املؤسسة ال صلية   املقرتح من النيابة .()رمق التسجيل ،)ال مس و اللقب ،اللكية ،القسم،التخصص، ا 

 لك ملف ترفق معه النسخة الالكرتونية ملذكرة ادلكتوراه. -0      

 : عىل النحو التايللك املعلومات اخلاصة ابملرتحش  واهجة امللفتدون عىل صفحة  -4

 

        

 

 

 

 

 

ذامالحظة: ىل أ قرب مؤسسة مؤهةل يف اختصاصه  ا  لهيا املرتحش غري مؤهةل يف الاختصاص املطلوب فا ن ملفه يرسل ا  اكنت املؤسسة اليت ينمتي ا 

ىل امللف شهادة عدم وجود تأ هيل يف الاختصاص املطلوب ،ويوضع امللف من طرف املرتحش مبصلحة التأ هيل اجلامعي عىل  رشط أ ن يضيف ا 

ىل املؤسسة املس تقبةل املؤهةل يف الاختصاص.مس توى مؤسس ته ال صلية ،ا رساهل ا   ليت بدورها تقوم اب 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي

  نيابة مديرية اجلامعة امللكفة ابلتكوين العايل ملا بعد التدرج 

 و التأ هيل اجلامعي و البحث العلمي

 

 ملف التأ هيل اجلامعي    

 

 .....................:امس ولقب املرتحش  

 ......................:املؤسسة ال صلية 

 .....................:اللكية

 .....................:القسم

 .....................:التخصص

 :.................. الس نة اجلامعية


