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للسنة الجامعية : ......../........وصل إيداع ملف التـأهيل الجامعي   
 

  معلومات خاصة بالمترشح :
 

 رقم الملف:……...……/………………
 

............................................................................................:...........مكان الميالد تاريخ و االسم و اللقب : ……………………………….....………………………………………………   

……….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. : .العنوان  

..................................................................................لكتروني:...............البريد اال   الهاتف:…….…………………………………………………............…

  .……….……………...………………............................…..............……..……..… : المستقبلة   المؤسسة األصلية: …..……..……..............…………………...…….......……….……….  المؤسسة 

……………………………….............................…………………………………………..……………… : مقس    …………………………………………………………………………………………………… :   كلية 

……………… ..........................................................................................................................................................................  تخصص:  ..…..………………………………….……
................................سنة...........رقم......................المجلة................................ص ص............................................ ................. عنوان المقال   

................................................................................................................................................................................... عنوان المطبوعة   
 

 فحص الملف من قبل الهيئات االدارية :       
و  1998اوت  17المؤرخ في  254 - 98يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  2010سبتمبر  مؤرخ في 202 - 10، المرسوم التنفيذي رقم  1998أوت  17المؤرخ في  254 - 98طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

  2018فيفري  20بتاريخ  170القرار الوزاري رقم في الدكتوراه و ما بعد التدرج المتخصص و التأهيل الجامعي  المتعلق بالتكوين
 

 إطار خاص باإلدارة :

 محتوى ملف التأهيل الجامعي :
 ملف القبول -1

 مقال علمي تم نشره بعد مناقشة الدكتوراه  .1
 مطبوعة بيداغوجية  .2
 طرف رئيس القسم.مختومة ( page de garde) ونسخة من صفحة غالف المذكرةمذكرة ماستير على األقل محضر مناقشة  .3
  معني في المرتبة مداخلة علمية في ملتقى وطني أو دولي أو يوم دراسي مبينة بنص المداخلة وشهادة المشاركة ونسخة عن برنامج التظاهرة مع شرط ان يكون ال .4

 االولى
 ف رئيس القسم تثبت تقديم محاضرات او االشراف على اعمال موجهة وثيقة ممضاة من طر .5
 بطاقة تعريف علمية   .6

 

 ملف الترشح  -2
 طلب تسجيل .1
 نسخة من مقرر التثبيت في الرتبة .2
 شهادة عمل حديثة .3
 اي مؤسسة جامعية اخرى لتاهيل الجامعي  في ل ترشحتصريح شرفي بعدم ايداع ملف ال .4
 عليها اضافة الى نسخة من شهادة البكالوريا نسخ من الشهادات الجامعية المحصل .5
 اطروحة الدكتوراه .6
 رشحتبيان السيرة الذاتية،يوضح مختلف مراحل المسار المهني للم .7
 .، المنشورة في مجالت علمية معترف بها و ذات لجنة قراءةإن وجدتالمقاالت العلمية األخرى،  .8
 .، مرفقة بشهادات مشاركة وجدت إنالمداخالت العلمية في المؤتمرات و الندوات العلمية،  .9

 .إن وجدتالمؤلفات العلمية،  .10
 .إن وجدتبراءات االختراع،  .11
 ملخص اطروحة الدكتوراه  .12
  رشح مجموع اعماله العلمية والبيداغوجيةتعشر صفحات يبرز من خاللها الم 10خمس الى  05ملخص من  .13
 ختصاص بالنسبة للمترشحين القادمين من مؤسسات جامعية غير مؤهلة لتسليم التأهيل الجامعي االاشهاد بعدم وجود  .14

 
 حرر بقالمة في :................................                                                                                                       : كامل  ترشيح ملف        

                                                                                                                                                       :   ناقصترشيح  ملف       
                                                                                    مصلحــة التــأهيل الجــامعي

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ( نسختين 4)من الدكتوراه  اطروحة باستثناءنسخ   (8: يودع ملف الترشح للتأهيل الجامعي في )مالحظة   
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عليم العــالي والبـــحــــث العــلمـــيـوزارة الت  

قـالـمــــة 1945ماي 8جامــعــــة  

 نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتكوين العالي

العلمي وكذا التكوين   في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث

 العالي فيما بعد التدرج
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