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 الصورة



 الدراسات الجامعية السابقة

 تفاصيل حول سير الدراسة سنة بسنة منذ التسجيل بشهادة الدكتورا

 المالحظات مستوى الدراسة الشعبة /الشهادة المؤسسة السنة الجامعية

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

         

                                                    إني الممضي أسفله أشهد بصحة المعلومات المبينة أعاله
……………………في ……………………                                                                 

ضاءـاإلم                                                                                     
  
 

  الوثائق المطلوبة  

  
 الملف العلمي الملف اإلداري 

  .* سيرة ذاتية  .* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
.* شهادة تثبت رتبة المترشح اإلدارية )نسخة من قرار آخر حالة إدارية(  .* صورة فوتوغرافية  

  .ات الجامعية* نسخة من الشهاد  .* سيرة ذاتية
.* شهادة تثبت رتبة المترشح اإلدارية )نسخة من قرار آخر حالة إدارية( .* نسخة من أطروحة الدكتورا   

.* نسخة من الشهادات العلمية  
 *نسخة من قرار التعيين.
  *نسخة من قرار الترسيم

.ختصاص المترشحا* نسخة من المؤلفات والكتب المنشورة في مجال   

ألبحاث المنشورة في المجاالت العلمية : المقاالت العلمية * نسخة من ا   
.مصحوبة بمراجع نشرها  

الموضوع و المراجع و تاريخ  * تقرير تأليفي مفصل حول أعمال بحث المترشح : 
   .الصفحة

 * نسخة من األعمال ذات الطابع البيداغوجي منجزة في إطار ملتقى 

.كة فيهامصحوبة بمراجع المشار …. أو ندوة إلخ   
مداخالت و ال* تقرير تأليفي مفصل حول النشاطات البيداغوجية للمترشح: الموضوع و  

  .تدريسالتأطير و ال
 

 

  
 
 

 



 
 

 

 إيداع ملف الترشح للحصول على التأهيل الجامعي

(2022  جانفي )دورة  

 
 

 

 
 )خاص باإلدارة(

رقم اإليداع..........................     

الدورة................................    

تاريخ اإليداع........................    
 

 

ماا(()يقدم المترشح المعلومات و الوثائق التالية مع اإل  

 
 

اسم المترشح : 

............................................................................................ 

: لقب المترشح

............................................................................................ 

  :تاريخ الوالدة و مكانها

............................................................................................  

 العنوان:.................................................................................................... 

................................................................................................ الهاتف:  

........................................................................................ الحالية:المؤسسة   

تاريخ االرتقا( إلى رتبة أستاذ مساعد 

...............................................................: 

..............................................................................................اص:االختص  

 

 وثائق ملف الترشح المقدمة : 

 مطلب ترشح للحصول على التأهيل الجامعي مع ذكر االختصاص .1

 سيرة ذاتية مفصلة .2

 لكل شهادة أجنبية ( نسخة من كل شهادة علمية بما في ذلك الباكالوريا )مع المعادلة .3

 قرار التسمية في رتبة أستاذ مساعد .4

 قرار الترسيم في رتبة أستاذ مساعد .5

 قائمة في أعمال البحث التي أنجزها المترشح .6



نسخة من أطروحة دكتوراه تمت مناقشتها )مع ذكر العنوان و اسم المشرف و المؤسسة          .7

 و تاريخ المناقشة و المالحظة(

 :لمنجزةاألعمال العلمية ا .8

 و ذلك لكل كتاب منشور( الصفحات،)ذكر العنوان و دار النشر و تاريخه و عدد المنشورة:الكتب  -

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

) ذكر العنوان و اسم المجلة أو الدورية و عددها و تاريخ  علمية:المقاالت المنشورة ضمن دوريات  -

 و ذلك لكل مقال منشور ( الصفحات،النشر و عدد 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 وذلك لكل عمل  الصفحات،وعدد   )ذكر العنوان و دار النشر وتاريخهالمنشورة:أعمال الترجمة  -

 منشور(

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

    الصفحات،) ذكر العنوان و دار النشر و تاريخه و عدد المنشورة:أعمال التحقيق و الدراسات  -

 وذلك لكل عمل منشور(

 

................................................................................................................................. 



................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

 

و ذلك لكل   الصفحات،)ذكر العنوان و دار النشر و تاريخ النشر و عدد نشورة:موثائق أخرى  -

 وثيقة منشورة(

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

النشر النهائية مع  لأعمال حاصلة على شهادة في القبول بالنشر )تقديم األعمال في صيغة ما قب -

شهادة في القبول بالنشر مؤرخة مع التنصيص على التاريخ المقرر للنشر و دار النشر أو عدد 

 الدورية العلمية التي سيدرج ضمنها المقال (

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

 اعبرا(ات  اختر -

 ................................................................................................................................... 
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حول أعمال البحث المنجزة من طرف المترشح )مع  )مرقون(تقرير تأليفي مفصل  .9

 ذكر عدد الصفحات(

................................................................................................................................... 

......................................................................................................................

يخص نشاط المترشح  البيداغوجي  والتأطيري )مع ذكر  )مرقون (تقرير تأليفي مفصل . 10

 الصفحات ( دعد

................................................................................................................................... 
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..............بأنه قدم بنفسه إلى مصلحة يقر المترشح المماي أسفله .....................................

 البحث العلمي و التقييم الجامعي برئاسة جامعة منوبة الوثائق التالية :

 

 

 



 

 

 

 

 في .......................نظائر 1الوثيقة  -

 في .......................نظائر 2الوثيقة  -

 .شهادة(في .......................نظائر )............... 3الوثيقة  -

 في .......................نظائر  4الوثيقة  -

 في .......................نظائر  5الوثيقة  -

 في .......................نظائر 6الوثيقة  -

في .......................نظائر )..............كتب+...............مقال+...............أعمال  7الوثيقة  -

....أعمال تحقيق ودراسات +...............+ وثائق منشورة +..............+ برا(ات ترجمة+............

 اختراع+.............. شهادات قبول النشر(

 في .......................نظائر 8الوثيقة  -

 في .......................نظائر 9الوثيقة  -

 في .......................نظائر 10الوثيقة  -

 

 

 

 الحــافـظـــات عـــدد

 

 منوبة في :.......................                                                                 

 

 اإلماا(             

 

                         


