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إيداع ملف الترشح للتأهيل الجامعي
حدد كيفيات
تطبيقا للقرار الوزاري رقم  521مؤرخ في  05سبتمبر  2013ي
تطبيق األحكام المتعلقة بالتأهيل الجامعي،
يجب على المترشح للتأهيل الجامعي عند إيداع ملف الترشح ان :


يكون أستاذا باحثا أو باحثا دائما ،في وضعية نشاط دائم لدى
المؤسسة التي يمارس بها نشاطه.



يكون مثبتا في الرتبة التي يشغلها.

يكون إيداع ملفات الترشيح في دورتين محددة كما يلي:
من الخامس عشر ( )15إلى الثالثين ( )30من شهر سبتمبر و من الخامس عشر
( )15إلى الثالثين ( )30من شهر يناير من السنة الجامعية.
يودع األستاذ الباحث ملف ترشحه في ثماني ()08نسخ لدى الهياكل المكلفة
بالتأهيل الجامعي في المؤسسة التي يمارس بها نشاطه.
يشتمل ملف ترشح األستاذ الباحث للتأهيل الجامعي على ما يلي:
 .1طلب مكتوب
 .2نسخة من مقرر التثبيت في الرتبة
 .3شهادة عمل حديثة
 .4نسخة عن الشهادات الجامعية المحصل عليها
 .5نسخة عن أطروحة الدكتوراه
 .6بيان السيرة الذاتية،يوضح مختلف مراحل المسار المهني للمترشح
 .7الوثائق المتضمنة مجموع أعمال المترشح للتأهيل الجامعي،السيما:
أ .مقال علمي و/أو منشور علمي نشر بعد مناقشة أطروحة
الدكتوراه،في مجلة علمية معترف بها،و ذات لجنة قراءة

ب .المؤلفات البيداغوجية المنجزة(مؤلفات،مطبوعات،دروس على

الخط )...تثبت على األقل بمطبوعة
ت .المقالت العلمية األخرى ،إن وجدت ،المنشورة في مجالت علمية

معترف بها،و ذات لجنة قراءة
ث .المداخالت العلمية في المؤتمرات و الندوات العلمية،إن

وجدت،مرفقة بشهادة المشاركة
ج .المؤلفات العلمية،إن وجدت

ح .براءات االختراع،إن وجدت

خ .ملخص يتكون من خمس ( )5إلى عشر ( )10صفحات،يبرز فيه

المترشح مجموع أعماله العلمية و البيداغوجية
يودع الباحث الدائم ملف ترشحه في ثماني ( )08نسخ،لدى المؤسسة التي
يمارس بها نشاطه .
يشتمل ملف ترشح الباحث الدائم للتاهيل الجامعي على ما يلي:
 .1طلب مكتوب
 .2نسخة من مقرر التثبيت في الرتبة
 .3شهادة عمل حديثة
 .4نسخة عن الشهادات الجامعية المحصل عليها
 .5نسخة عن أطروحة الدكتوراه
 .6بيان السيرة الذاتية،يوضح مختلف مراحل المسار المهني للمترشح
 .7الوثائق المتضمنة مجموع أعمال المترشح للتأهيل الجامعي،السيما:
أ .مقال علمي و/أو منشور علمي نشر بعد مناقشة أطروحة
الدكتوراه،في مجلة علمية معترف بها،و ذات لجنة قراءة
ب .نشاطات البحث العلمي و التطوير التكنولوجي مشفوعة بتقارير

سنوية معتمدة من طرف المجلس العلمي
ت .المقالت العلمية األخرى ،إن وجدت ،المنشورة في مجالت علمية

معترف بها،و ذات لجنة قراءة
ث .المداخالت العلمية في المؤتمرات و الندوات العلمية،إن

وجدت،مرفقة بشهادة المشاركة
ج .المؤلفات العلمية،إن وجدت

ح .براءات االختراع ،إن وجدت

خ .ملخص يتكون من خمس ( )5إلى عشر ( )10صفحات،يبرز فيه

المترشح مجموع أعماله العلمية

