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  الذي یحدد كیفیات تطبیق  2013سبتمبر 05المؤرخ في  521طبقا للقرار الوزاري رقم
 .األحكام المتعلقة بالتأھیل الجامعي

 تأھیل یتضمن الذي 2016أوت 04 في المؤرخ 945 رقم الوزاري للقرار طبقا 
 الجامعي التأھیل وتنظیم الدكتوراه شھادة على للحصول للتكوین العالي التعلیم مؤسسات

 .ومنحھ

 

الباحثین والباحثین الدائمین الراغبین في الترشح للتأھیل  األساتذةجمیع  علم إلى ننھي
 :التالیة  الذین یستوفون الشروط   الجامعي 

 أو باحثا دائما برتبة " ب"محاضر قسم  أن یكون المترشح أستاذا باحثا برتبة استاذ
 ،"ب"استاذ باحث قسم 

 في وضعیة نشاط دائم لدى المؤسسة التي یمارس بھا نشاطھ، 
 أن یكون مثبتا في الرتبة التي یشغلھا. 

 

من تاریخ الحصول  ابتداء األقلبعد مضي سنة على  إالالجامعي  للتأھیلیمكن قبول الترشح  ال
الفترة الممتدة  الجامعي تكون خالل  للتأھیلعملیة إیداع ملفات الترشح  على شھادة الدكتوراه

 2017 جانفي 30إلى غایة   2017جانفي  15من 

نسخ، لدى نیابة مدیریة الجامعة المكلفة ) 08(یودع األستاذ الباحث ملف ترشحھ في ثماني
للجامعة التي ینتمي   التدرج والتأھیل الجامعي والبحث العلمي  دفیما بعبالتكوین العالي 

 :بحیث یتكون الملف من   إلیھا،

 

  

  

 



                                                                                                            :مالحظــــــــــــــة
 لسنةا بعنوان خنشلة-لغرور عباسالمفتوحة على مستوى التأھیل الجامعي على مستوى جامعة  اتتخصصال

  : 2016/2017 الجامعیة

  ،العربي واألدباللغة  
  .اإلجتماع علم 

                                       

  10/01/2017:خنشلة في                                                             

 

-Iیشتمل ملف ترشح األستاذ الباحث للتأھیل الجامعي، على مایلي:  II-  یشتمل ملف ترشح األستاذ الباحث الدائم للتأھیل الجامعي، على
    :مایلي

 طلب مكتوب، 
تصریح شرفي یثبت عدم تقدیم ملف التأھیل في جامعة  

  أخرى 
  نسخة من مقررة التثبیت في الرتبة، 
  شھادة عمل حدیثة، 
  نسخة عن الشھادات الجامعیة المحصل علیھا، 
  نسخة عن أطروحة الدكتوراه، 
بیان السیرة الذاتیة، یوضح مختلف مراحل المسار  

  المھني للمترشح،
ال المترشح للتأھیل الوثائق المتضمنة مجموع أعم 

  :الجامعي، السیما

أو منشور علمي نشر بعد مناقشة / مقال علمي و
أطروحة الدكتوراه، في مجلة علمیة معترف بھا، 

  وذات لجنة قراءة

مؤلفات، مطبوعات، ( المؤلفات البیداغوجیة المنجزة 
  وتثبت على األقل بمطبوعة،....)دروس على الخط

جدت، المنشورة في المقاالت العلمیة األخرى، إن و 
  مجاالت علمیة معترف بھا، وذات لجنة قراءة،

المداخالت العلمیة في المؤتمرات والندوات العلمیة،  
  إن وجدت، مرفقة بشھادة المشاركة،

  المؤلفات العلمیة، إن وجدت، 
  براءات االختراع، إن وجدت، 
) 05-10(ملخص یتكون من خمس  إلى عشرة  

ع أعمالھ العلمیة صفحات، یبرز فیھ المترشح مجمو
 والبیداغوجیة،

 شھادة میالد، 
  .ملخص الدكتوراه 

  

 طلب مكتوب، 
تصریح شرفي یثبت عدم تقدیم ملف التأھیل في  

  جامعة أخرى
  نسخة من مقررة التثبیت في الرتبة، 
  شھادة عمل حدیثة، 
  نسخة عن الشھادات الجامعیة المحصل علیھا، 
  نسخة عن أطروحة الدكتوراه، 
بیان السیرة الذاتیة، یوضح مختلف مراحل المسار  

  المھني للمترشح،
الوثائق المتضمنة مجموع أعمال المترشح للتأھیل  

  :الجامعي، السیما

أو منشور علمي نشر بعد مناقشة / مقال علمي و- 
أطروحة الدكتوراه، في مجلة علمیة معترف بھا، 

                                           وذات لجنة قراءة،
نشاطات البحث العلمي والتطویر التكنولوجي - 

مشفوعة بتقاریر سنویة معتمدة من طرف المجلس 
--------                                             العلمي،

المقاالت العلمیة األخرى، إن وجدت، المنشورة في -
        مجاالت علمیة معترف بھا، وذات لجنة قراءة،

مداخالت العلمیة في المؤتمرات والندوات العلمیة، ال- 
                     إن وجدت، مرفقة بشھادة المشاركة،

                           المؤلفات العلمیة، إن وجدت،- 
  براءات االختراع، إن وجدت،-   

) 10(إلى عشرة ) 05(ملخص یتكون من خمس  
 مجموع أعمالھ العلمیة، صفحات، یبرز فیھ المترشح

  شھادة میالد، 
  . ملخص الدكتوراه 

  


