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 حفتتااإعالن عن 

 للتأهيل الجامعي الثانيةالدورة 
، والذي ٌحدد شروط وكٌفٌات 1512جانفً  12المؤرخ فً  45-12م تبعا ألحكام المرسوم التنفٌذي رق

والذي ٌحدد  1512جوٌلٌة  23المؤرخ فً  253ام القرار رقم كالحصول على التأهٌل الجامعً وكذا أح

كٌفٌات تطبٌق األحكام المتعلقة بالحصول على التأهٌل الجامعً، تدعو نٌابة مدٌرٌة الجامعة للتكوٌن العالً 

األساتذة  كافة لثالث والتأهٌل الجامعً والبحث العلمً وكذا التكوٌن العالً فٌما بعد التدرجفً الطور ا

 منللحصول على التأهٌل الجامعً  الثانٌةلدورة اعن افتتاح المحاضرٌن قسم "ب" الراغبٌن فً الترشح 

 :متدة إٌداع ملف ترشحهم خالل الفترة الم قصد PROGRES الرقمٌة  األرضٌة الولوج الى خالل

  1511 ماي 24 األحدالى  51من االثنٌن 

ٌودع ملف الترشح للتأهٌل الجامعً حصرٌا على المنصة الرقمٌة المخصصة لهذه العملٌة عن طرٌق 

واالتصال والتعلٌم المتلفز  وشبكات اإلعالماألنظمة  مركزالحساب االلكترونً الممنوح للمترشح من طرف 

 .والتعلٌم عن بعد

 مالحظة:

نٌابة مدٌرٌة الجامعة للتكوٌن العالً فً  تزوٌدالجامعً  للتأهٌلٌن ترشحمكافة األساتذة الٌرجى من 

بنسخة الكترونٌة عن الطور الثالث والتأهٌل الجامعً والبحث العلمً وكذا التكوٌن العالً فٌما بعد التدرج 

ماي  24عبر األرضٌة الرقمٌة )قبل  وهذا قبل نهاٌة تارٌخ إٌداع ملفات الترشحملف التأهٌل الجامعً 

1511 ). 
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 للتأهيل الجامعي الثانيةالزمنية لتنظيم الدورة رزنامة ال

 

 للحصول على التأهٌل الجامعً ( 51الدورة الثانٌة )اإلعالن عن فتح  1511 أفرٌل 13األحد  -

 عبر األرضٌة الرقمٌة  إٌداع ملفات الترشح 1511 ماي 24 األحدالى  51من اإلثنٌن  -

المصادقة عبر المنصة الرقٌة على قبول ملفات الترشح من  1511ماي  11 األحدالى  25 االثنٌنمن  -

 طرف مدٌري المؤسسات.

تقٌٌم ملفات المترشحٌن عبر المنصة الرقمٌة من طرف :  1511 ماي 12 األحدالى  12 اإلثنٌنمن  -

 اللجان الجهوٌة للتأهٌل الجامعً.

الجامعً من طرف  للتأهٌلمحاضر النتائج  وإرسالالمداوالت حول النتائج  : 1511 ماي 25 اإلثنٌن -

 الى السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً  ٌةالجهورؤساء الندوات 

( 51الدورة الثانٌة )نتائج  اإلعالن عن إعداد وتوقٌع القرار المتضمن : 1511 جوان 52األربعاء  -

 .الجامعًلحصول على التأهٌل ل

 الطعون إلٌداع الرقمٌة فتح األرضٌة 1511 جوان 52 الخمٌسالى  51 الخمٌسمن  -

 للتأهٌلالطعون من طرف اللجان الجهوٌة دراسة :  1511 جوان 22 السبتالى  22 السبتمن  -

 .الجامعً

 حول نتائج دراسة الطعونللتاهٌل الجامعً مداوالت اللجان الجهوٌة :  1511 جوان 22 األحد -

من طرف  ارسال محاضر نتائج دراسة الطعون الى السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمًو

  .رؤساء الندوات الجهوٌة

الحصول على التأهٌل الجامعً بعد  إعداد وتوقٌع القرار المتضمن:  1511 جوان 12 الثالثاء -

 الطعون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شروط وتكوين ملف الترشح للتأهيل الجامعي

 

 الترشح للتاهيل الجامعي:شروط 

 "ب" أن ٌكون حائزا على رتبة أستاذ محاضر قسم "ب" أو أستاذ بحث قسم -

واحدة أو ، متتالٌة أومتفرقة فً مؤسسة سنوات على األقل 52أن ٌكون فً وضعٌة نشاط فعلً منذ  -

 فً مؤسسات جامعٌة أو بحثٌة عدة.

 .( على األقل52ترف بمعادلتها منذ سنة )أن ٌكون متحصال على شهادة دكتوراه أو شهادة أجنبٌة مع -

 .أن ٌقدم ملف الترشح للتأهٌل الجامعً فً الشعبة المدرجة فً شهادة الدكتوراه المتحصل علٌها  -

أن ٌكون المترشح المؤلف الرئٌسً لمقال واحد على األقل خارج األطروحة، مودع ومنشور بعد  -

 مناقشة أطروحة الدكتوراه. 

 

 للتأهيل الجامعي من : ترشحميتكون ملف ال

 لى رئٌس اللجنة الجهوٌة للتأهٌل الجامعًطلب خطً موجه إ -

 بٌان السٌرة الذاتٌة ٌتضمن مراحل المسار المهنً للمترشح -

 نسخة من مقرر التثبٌت فً رتبة أستاذ محاضر قسم "ب" أو أستاذ بحث قسم "ب" -

 شهادة عمل حدٌثة -

 ن الشهادات الجامعٌة المتحصل علٌهاعنسخة  -

 نسخة عن أطروحة الدكتوراه -

 مجموعة األعمال البٌداغوجٌة والعلمٌة المنجزة خالل مساره المهنً الجامعً -

 مجموعة األعمال البحثٌة خارج األطروحة المنجزة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه -

 المهنًعلمٌة والتأطٌرٌة والخبرة والتقٌٌم التً أنجزها المترشح خالل مساره تتقرٌر عن األنشطة ال -

 تقرٌر عن األنشطة البحثٌة التً أنجزها المترشح بعد الحصول على شهادة الدكتوراه -

" صفحات ٌتضمن مجموع األعمال البٌداغوجٌة والعلمٌة ٌحرر باللغة 25" الى "54ملخص من " -

 .الوطنٌة وبإحدى اللغتٌن اإلنجلٌزٌة أو الفرنسٌة

نصة الرقمٌة المخصصة لهذه العملٌة عن طرٌق ٌودع ملف الترشح للتأهٌل الجامعً حصرٌا على الم -

 الحساب االلكترونً الممنوح للمترشح من طرف مؤسسة االنتماء.

 ٌستلم المترشح بعد إٌداع الملف وصل تأكٌد التسجٌل . -

 


