
 ملف و شروط الترشح للتاهيل الجامعي  
 
 

I-  (02الشروط المبدئية إليداع ملف الترشح )المادة: 
 يجب أن يستوفي المترشح الشروط التالية:

أن يكون متحصال على شهادة الدكتوراه منذ سنة على األقل )دكتوراه علوم أو دكتوراه ل.م.د( أو شهادة -
 االعتبار تاريخ المناقشة الحتساب السنة(.أجنبية معترف بمعادلتها )يؤخذ بعين 

 أن يحوز المترشح على رتبة أستاذ محاضر قسم 'ب' أو أستاذ باحث قسم 'ب'.-
 أن يكون في وضعية نشاط دائم بالمؤسسة وحاصل على أقدمية ثالثة سنوات على األقل.-

II-الملف المودع من طرف األستاذ المترشح للتأهيل الجامعي: 
 أ/ملف القبول

إضافة إلى الشروط األربع األساسية المذكورة في التعليمة المحددة لكيفيات تطبيق أحكام التأهيل الجامعي 
 ،و التي تتمثل في : 2018افريل  24والمصادق عليها من طرف المجلس العلمي للجامعة بتاريخ 

بالنسبة  شروط " دونتصنيف"ا 170 وفق القرارحيازة مقال علمي تم نشره بعد مناقشة الدكتوراه -1
أما بالنسبة للميدان الرئيسي ". للميدانين الرئيسيين "العلوم الفيزيائية والهندسة" وكذلك "علوم الحياة

العلوم االجتماعية و اإلنسانية"في انتظار تصنيف المجالت الوطنية واعتماد رتبة "ج " المحددة في »
رط مجانية النشر كماتعتمد يعتمد التصنيف"ا" دون شروط وتصنيف "ب" مع ش 170القرار 

 .المجالت الوطنية المنشورة على بوابة مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
تقديم مطبوعة بيداغوجية كحد أدنى لألعمال البيداغوجية المنجزة يستجيب لألرضية المتضمنة -2

ف المجلس العلمي لتوحيد معايير وشروط مناقشة الدكتوراه والتأهيل الجامعي والمعتمدة من طر
 للجامعة.

تأطير مذكرة ماستير على األقل يتم إثباته بمحضر المناقشة ونسخة من صفحة غالف -3

 ( ممضاة من طرف رئيس القسم.page de gardeالمذكرة)
مداخلة علمية في ملتقى وطني أو دولي أو يوم دراسي مبينة بنص المداخلة وشهادة المشاركة -4

 رة مع شرط ان يكون المعني في المرتبة االولىونسخة عن برنامج التظاه
 وثيقة ممضاة من طرف رئيس القسم تثبت تقديم محاضرات او االشراف على اعمال موجهة -5

 بطاقة تعريف علمية  -6
 ب/ ملف الترشح

 يتكون ملف الترشح للتأهيل الجامعي مما يلي:
 )تحمل من موقع الجامعة( استمارة التسجيل  .1
 طلب خطي .2

 شرفي بعدم إيداع ملف الترشح للتأهيل الجامعي في أية مؤسسة جامعية أخرى.تصريح  .3
 نسخة من مقرر التثبيت في الرتبة .4

 محضر التنصيب كأستاذ مساعد متربص )الحتساب أقدمية الثالث سنوات في التدريس بالمؤسسة( .5
 شهادة عمل حديثة .6

 الوريانسخ من الشهادات الجامعية المحصل عليها إضافة إلى شهادة البك .7

 بيان السيرة الذاتية يوضح مختلف مراحل المسار المهني للمترشح .8
(صفحات يبرز فيها المترشح مجموع أعماله العلمية 10( إلى عشرة )05ملخص يتكون من خمسة ) .9

 والبيداغوجية

 ملخص اطروحة الدكتوراه .10



المقاييس المدرسة الوثائق المتضمنة مجموع أعمال المترشح البيداغوجية والعلمية )نشاط التعليم و .11
مرفقة بالوثائق الثبوتية، تأطير مذكرات، نشاطات الخبرة والتقييم، المؤلفات العلمية، تنظيم 
تظاهرات علمية، عقد بحث،........( وغيرها من النشاطات المذكورة في الملحق بالقرار الوزاري 

 .170رقم 
 نسخة عن أطروحة الدكتوراه (04) .12

 

( نسخ، لدى مصلحة التأهيل الجامعي في المؤسسة 8ترشحه في ثمانية ) يودع األستاذ الباحث ملف -
 يمارس بها نشاطه، والتي تسلمه حاال وصل إيداع بعد مراقبة المطابقة القانونية للملف. يالت

عندما ال تكون المؤسسة التي يشتغل بها األستاذ الباحث مؤهلة لتنظيم التأهيل الجامعي، يمكن   -
 ه أمام أية مؤسسة مؤهلة في ميدان تخصصه.للمترشح تقديم ملف

 

 *مالحظة هامة

 و فصل ملف القبول عن ملف الترشح    يجب احترام الترتيب االوارد اعاله
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


