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 :امللف املودع من طرف األستاذ املرتشح للتأهيل اجلامعي -
 أ/ملف القبول

 يتضمن اتريخ االرسال و اتريخ القبول مقال علمي مت نشره بعد مناقشة الدكتوراه  -1
املنجزة يستجيب لألرضية املتضمنة لتوحيد معايري وشروط مناقشة الدكتوراه والتأهيل مطبوعة بيداغوجية كحد أدىن لألعمال البيداغوجية  -2

 شهادة قبوهلا من اجمللس العلمي و بطاقة تربئة )تستخرج من املكتبة املركزية (ب، مرفقة اجلامعي واملعتمدة من طرف اجمللس العلمي للجامعة
 من طرف رئيس القسم. خمتومة( page de garde) حة غالف املذكرةونسخة من صف مذكرة ماستري على األقل ناقشةمضر حم -3
مداخلة علمية يف ملتقى وطين أو دويل أو يوم دراسي مبينة بنص املداخلة وشهادة املشاركة ونسخة عن برانمج التظاهرة مع شرط ان يكون -4

 املعين يف املرتبة االوىل
 وثيقة ممضاة من طرف رئيس القسم تثبت تقدمي حماضرات او االشراف على اعمال موجهة -5
 بطاقة تعريف علمية  -6

 ب/ ملف الرتشح
 يتكون ملف الرتشح للتأهيل اجلامعي مما يلي:

 طلب خطي .1

 تصريح شريف بعدم إيداع ملف الرتشح للتأهيل اجلامعي يف أية مؤسسة جامعية أخرى.  .2

 تثبيت يف الرتبةنسخة من مقرر ال .3

 حمضر التنصيب كأستاذ مساعد مرتبص )الحتساب أقدمية الثالث سنوات يف التدريس ابملؤسسة( .4

 شهادة عمل حديثة .5

 نسخ من الشهادات اجلامعية احملصل عليها إضافة إىل شهادة البكالوراي .6

 بيان السرية الذاتية يوضح خمتلف مراحل املسار املهين للمرتشح .7

 (صفحات يربز فيها املرتشح جمموع أعماله العلمية والبيداغوجية10( إىل عشرة )05) ملخص يتكون من مخسة .8

 ملخص اطروحة الدكتوراه .9

ات، الواثئق املتضمنة جمموع أعمال املرتشح البيداغوجية والعلمية )نشاط التعليم واملقاييس املدرسة مرفقة ابلواثئق الثبوتية، أتطري مذكر  .10
لفات العلمية، تنظيم تظاهرات علمية، عقد حبث،...( وغريها من النشاطات املذكورة يف امللحق ابلقرار نشاطات اخلربة والتقييم، املؤ 

 .170الوزاري رقم 

 ( نسخ عن أطروحة الدكتوراه04) .11

 )حتمل من موقع اجلامعة(  وصل ايداع  .12

وصل إيداع  مع( نسخ، لدى مصلحة التأهيل اجلامعي يف املؤسسة اليت ميارس هبا نشاطه، 8يودع األستاذ الباحث ملف ترشحه يف مثانية ) -



  )حيمل من موقع اجلامعة (

أمام أية مؤسسة مؤهلة  عندما ال تكون املؤسسة اليت يشتغل هبا األستاذ الباحث مؤهلة لتنظيم التأهيل اجلامعي، ميكن للمرتشح تقدمي ملفه  -
 يف ميدان ختصصه.

 

  جيب احرتام الرتتيب االوارد اعاله: مالحظة    
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