وزارة التّعليــم العالــي والبحــث العلمــي

النّدوة الجهوية لجامعات ّ .........
عرض تكوين في الطّور الثّالث لنيل شهادة الدّكتوراه
بعنوان السّنة الجامعية 7102/7102

ّ
ّ
ّ
(طبقا ألكحاا لقر ر رقم  745ملؤرخ في  20ج أو ن  0226لذي يحدد كيفيات تنظيم ّلتاوين في لطور لثالث أ
وشروط إعد د أطروكحة ّلدكتور ه ومناقشتها).أ
أ

أ

ّ

املؤسسة املعنية بالتأهيل لتنظيم التكوين في الطور الثالث ّ
ّ

رمز مخبر توطين لتاوين محدد من طرف ملديرية لعامة للبحثأ

ّ-------

(يتشال من كحرف باللغة لالتنية متبوع بسبعة أرقا  ،أنظر في ملالكحق)ّ

مشروع الدكتوراهّ :
امليدان الرئيس ي *ّ

امليدان ّ1

الشعبة ّ2

أ

أ

أ

ّ

FILIERE 2
ّ

DOMAINE 1
ّ

* GRAND DOMAINE
ّ

* وفق تصنيفات ملديرية لعامة للبحث مليادين لرئيسية لربعة ( 4أنظر في ملالكحق)ّ.
ST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, LCA, AUMV 1أ

 2وفقا ألكحاا لقر ر ملؤرخ في  06جويلية  0226و 20غشت  0226ملتعلق برزنامة لشعب.أ

مسؤول التكوين*ّ :
ّ
*

طلب جديد لفتح تكوين حسب كل شعبةّ،

* طلب إعادة التأهيل أو تجميد التكوين :حسب كل تخصصّ.

1

الفهـرس
تعاريف

30

1

توطين التّكوين في الدكتوراه وطرق التمويل

30

2

مسؤول التّكوين

30

3

الحصيلة المرحلية للتكوينات المفتوحة وعدد المناصب المطلوبة

30

4

األهداف المحددة للتكوين المقترح ولجنة التّكوين في الدّكتوراه

30

5

مسارات التكوين في الماستر المبرّرة لفتح التّكوين داخل المؤسسة

37

6

مسارات التكوين في الماستر من خارج المؤسّسة المقبولة في المسابقة

37

7

االختبارات الكتابية للمسابقة

38

8

مواضيع المقترحة في أعمال البحث

38

9

وصف التّكوين (محاورالبحث)

38

11

برنامج التّكوين

30

11

المتدخّلون في التكوين

13

12

فريق التّأطير العلمي (أساتذة التعليم العالي وأساتذة محاضرين صنف "أ")

13

13

الشّركاء :االتّفاقيات الوطنية و/أوالدّولية

13

14

مخابر ومشاريع البحث

13

15

تأشيرات

11

16

بطاقة التلخيص

12

17

بطاقة مراقبة المطابقة

10

18

المالحق

10
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 تعاريف:

 تأهيل التكوينّ

طلب جديد لفتح تاوين.أ

 إعادة تأهيل التكوينّ

طلب مو صلة تاوين مؤهل.أ

 تجميد التكوينّ

طلب توقيف تاوين مؤهل.أ

 تجديد التكوينّ

إيد ع طلب جديد بنفس لعنو ن لتاوين مؤهل منذ ثالث
سنو ت من سير لتاوين (تجديد عهدة).أ

أ
أ
أ
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-1

توطين التّكوين في الدكتوراه وطرق التمويل:
أ-

طبيعة التّكوين:
 تأهيل
 إعادة التأهيل
 تجميد

السّنة الجامعية لبداية التّأهيل الحالي....................................... :
السّنة الجامعية لبداية التّأهيل الحالي...................................... :

ب -مؤسّسة توطين التكوين في الدكتوراه:
الكلّية /المعهد

المؤسّسة

القسم

ج -طرق التمويل المنتظرة للتكوين في الدكتوراه:
طرق التمويل المنتظرة:

مالحظات

إعانة الصندوق الوطني للبحث للتكوين في الدكتوراه داخل مخبر التوطين
(يتم تحديد قيمة اإلعانة الحقا)

المبلغ المخصص للتكوين في الدكتوراه في ميزانية التسيير 7112
لمؤسسة التوطين* (القسم المخصص للتكوين في الدكتوراه)
مصادر أخرى لتمويل التكوين في الدكتوراه (مشاريع وطنية أو دولية لدعم التكوين في
الدكتوراه )

المجموع:
* تأشيرة مدير املؤسسة بخصوص املبلغ املتعلق بميزانية التسيير (إضافة عبارة املوافقة أو الرفض)ّ.

-7

مسؤول التّكوين في الدكتوراه**
(أستاذ – مدير لبحث أو أستاذ محاضر قسم "أ" أو أستاذ لبحث قسم "أ")أ

االسم واللّقب:
الرّتبة:
☏:

فاكس:

البريد اإللكتروني:

ّ
لذ تية بعرض ّألتاوين ( أوفق لنموذج في ملالكحق)أ
لسيرة أ
يرفق بيان مختصر ل ّ أ

** طلب جديد لفتح تكوين حسب كل شعبةّ،
** طلب إعادة التأهيل أو تجميد التكوين :حسب كل تخصصّ.

4

-3

الحصيلة المرحلية للتكوينات المفتوحة وعدد المناصب المطلوبة:
أ -الحصيلة المرحلية للتكوينات المفتوحة:
أ .1-التكوين المؤهل سنة

7112/7112

التحديد

الطبيعة

دروس دعم المعارف
دروس في تكنولوجيات اإلعالم واإلتصال
دروس حول البحث ،التعليمية والبيداغوجيا
أيام دراسية
طرق أخرى
أ .7-التكوين المؤهل قبل سنة

7112/7112

التحديد

الطبيعة

حصيلة المناقشات
مدى التقدم في البحث
الصعوبات

ب -عدد المناصب المطلوبة:
(تحديد عدد المناصب حسب التخصص في الملحق رقم  ،5حتى في حالة طلب تجميد التكوين بذكر العدد صفر )1

-4

األهداف المحددة للتكوين المقترح ولجنة التّكوين في الدّكتوراه:
أ -األهداف المحددة للتكوين المقترح:

(حددها مع التعليل)

 أهداف متعلقة بتكوين المكونين:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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 أهداف متعلقة بالبحث:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

 أهداف متعلقة بالبحث التنموي:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

ب -لجنة التّكوين في الدّكتوراه:
ب .1-طلب تأهيل جديد حسب الشعبة:

االسم واللّقب*

الرتبة

التخصّص

عدد
األطروحات
ممكن
تّأطيرها

عدد
المؤسّسة
األطروحات
المستخدمة
قيد التّأطير

اإلمضاء

يدرج اسم ولقب مسؤول التّكوين في السّطر األوّل ،يعين من طرف مدير المؤسسة باقتراح من عميد الكلية.
يجب ان يكون أعضاء لجنة التكوين من نفس شعبة التكوين.
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ب .2-طلب إعادة تأهيل حسب التّخصص:

االسم واللّقب*

الرتبة

التخصّص

عدد
األطروحات
ممكن
تّأطيرها

عدد
المؤسّسة
األطروحات
المستخدمة
قيد التّأطير

اإلمضاء

يدرج اسم ولقب مسؤول التّكوين في السّطر األوّل.
يجب ان يكون أعضاء لجنة التكوين من نفس التخصص أو من نفس شعبة التكوين.

 -5مسارات التكوين في الماستر في الشعبة المبرّرة لفتح التّكوين داخل المؤسسة:
عنوان الماستر

توقّعات عدد المتخرجين في الماستر في
نهاية السنة الجامعية الجارية

 -2مسارات التكوين في الماستر في الشعبة من خارج المؤسّسة المقبولة في
المسابقة:
عنوان الماستر

هام:

مؤسّسة التكوين

تتيح شهادات الماستر المنبثقة من نفس الشعبة إمكانية الترشّح للمسابقة.
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 -2االختبارات الكتابية (اختباران اثنان على األكثر)
 المواد:
 تفاصيل المواد المعنية بالمسابقة يحدد الحقًا.
 بالنسبة للتأهيل فإن المادة المعنية بالمسابقة يجب أن تكون مشتركة لجميع التخصصات.

 -8المواضيع المقترحة في أعمال البحث:
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 -9وصف التّكوين
(محاور البحث ،األهداف حسب الشبعة والتّخصص)
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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 -11برنامج التّكوين:
النّشاطات
دروس إجباريّة
لتعزيز المعارف
تكنولوجيات
اإلعالم واالتّصال
المنهجيّة

(تُرفق بالملحق تفاصيل النّشاطات)

السّداسي  1السّداسي  7السّداسي  3السّداسي  4السّداسي  5السّداسي 2

اللّغات األجنبيّة
(اللّغة االنجليزية)
البحث الوثائقي
دروس في تلقين
البيداغوجيا
ورشات
ملتقيات
أعمال شخصية
لطالب الدّكتوراه

هام:
 الدروس المقدمة تدخل في إطار الحجم الساعي لألساتذة الباحثين.
 يحدّد الحجم السّاعي لدروس دعم المعارف بساعتين ( )17أسبوعيّا .يمكن تنظيم هذه الدّروس
حسب كلّ تخصّص أو جمعها في نفس الشعبة.
 يمكن للدّروس في تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال والمنهجيّة والبحث الوثائقي ودروس تلقين
البيداغوجيا أن تكون مشتركة بين الشعب.
 دفتر طالب الدكتوراه اجباري لتدوين المكتسبات والمتابعة المستمرة.
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 -11المتدخّلون في التّكوين:
االسم واللّقب

 -17فريق التّأطير العلمي:

مؤسسة اإللحاق

الرتبة

طبيعة المداخلة
(دروس ،حلقات ،ورشات ،إلخ)

(أستاذ ،أستاذ محاضر قسم أ ،مدير بحث ،أستاذ بحث قسم "أ")

االسم واللّقب

التخصّص

الرّتبة

مؤسسة اإللحاق

 -13الشّركاء :االتّفاقيات الوطنية و/أو الدّولية:
ترفق االتّفاقيات بالملحق)

 المؤسّسات المشاركة
(جامعات ،شركات ،مخابر ،مراكز بحث):
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

 -14المخابر ومشاريع البحث:
(إرفاق محضر اجتماع رؤساء الفرق ومشاريع البحث قيد االنجاز)

 مخبر توطين التكوين:
(إرفاق محضر اجتماع رؤساء الفرق ومشاريع البحث قيد االنجاز)

اسم المخبر

مدير المخبر

اإلمضاء ،الختم ،التّاريخ ورقم االعتماد

 مخابر البحث المشاركة:
(إرفاق محضر اجتماع رؤساء الفرق ومشاريع البحث قيد االنجاز)

اسم المخبر

مدير المخبر

اإلمضاء ،الختم ،التاريخ ورقم االعتماد
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 -15التّأشيــرات:
أ -رأي وتأشيرات الهيئات اإلدارية والعلميّة
 شعبة التّكوين في الطور الثالث في حالة تأهيل( :حسب رزنامة التخصصات لوزارة التعليم العالي)
 تخصص التّكوين في الطور الثالث في حالة إعادة تأهيل( :حسب رزنامة التخصصات لوزارة التعليم العالي)

اللّجنة العلمية للقسم
رأي وتأشيرة اللجنة العلمية:
التّاريخ:

المجلس العلمي للكلّية (أو المعهد)
رأي وتأشيرة المجلس العلمي:
التّاريخ:

عميد الكلية (أو مدير المعهد)
رأي وتأشيرة العميد أو المدير:
التّاريخ:

مدير المؤسّسة
رأي وتأشيرة مدير المؤسّسة:
التّاريخ:

ب -تأشيرة النّدوة الجهوية للجامعات
(تُمأل في النّسخة النّهائية لعرض التّكوين)

11

بطاقة تلخيص لكل الدّكتوراه مؤهلة منذ

7112

(يجب أن يؤشّر على البطاقة عميد الكلّية المعنية ورئيس المجلس العلمي لها ،كما يجب أن تُرفق بمحاضر النّدوة الجهوية للجامعات)







المؤسّسة ............................................... :الكلّية/المعهد ....................................القسم..................................
الميدان.............................. :
الشّعبة............................... :
التخصص...................... :
مسؤول التّكوين( :االسم واللّقب)  .....................الرّتبة .......................................

تاريخ التأهيل
سنة أوّل تجديد
عدد الطّلبة المسجّلين في السّنة األولى
عدد الطّلبة المسجّلين في السّنة الثانية
عدد الطّلبة المسجّلين في السّنة الثّالثة
عدد الطّلبة المسجّلين في السّنة الرّابعة
عدد الطّلبة المسجّلين في السّنة الخامسة
العدد اإلجمالي للطّلبة المسجّلين
سنة التّجميد
فرقــة التّأطيــــــر:
المؤسّسة األصليّة

تأشيرة عميد الكلّية/مدير المعهد

الرّتبة

االسم واللّقب

تأشيرة رئيس المجلس العلمي للكلّية/للمعهد
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الجمهوريــة الجزائريــة الـدّيمقراطيـة الـشّعبيــة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
املديرية العامة للتعليم والتكوين العاليني

 -1املؤسسة:
 -2طبيعة التكوين ّ :تأهيل ّ ّ

ّ

إعادة تأهيلّ ّ

ّ

تجميد

 -3النّدوة الجهوية للجامعات :وسطّ ّ

ّ

ّ

شرقّ

غرب ّ ّ

 -4امليدان الرئيس ي:
 -5امليدان:
 -6الشعبة:
 -7التخصص:
 -8مخبر توطين التكوين:
رمز املخبرّ :

 -9مسؤول التكوين:
االسم واللقبّ:
الرتبة :أستاذ تعليم عالي ّ أستاذ محاضر قسم "أ"

مدير بحث ّ

أستاذ بحث قسم "أ"

 -11عدد املناصب املطلوبة:
 -11عدد املناصب املمنوحة من طر الندوة الجهوية للجامعات:
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 -12لجنة التكوين في الدكتوراه (أعضاء اللجنة من  5إلى  7أعضاء):
أعضاء لجنة التكوين في
الرقمّ
الدكتوراه (االسم واللقب)ّ

الرتبةّ

عدد طلبة
الدكتوراه في
طور التأطيرّ

االنتماء
املؤسس يّ

الشعبةّ

ّ11

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ12

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ13

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ14

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ15

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ16

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ17

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 -13عدد مسارات املاستر املؤهلة في نفس الشعبة :في الجامعةّ

ّ

خارج الجامعة

 -14عدد املناصب املمنوحة من طر اللجنة الوطنية للتأهيل:
ّ

تأشيرة مدير الجامعة

تأشيرة رئيس النّدوة الجهوية

14

مالحــق
 الملحـق رقم  :1البرنامج المفصّل حسب الشعبة والتّخصص (دروس إجباريّة،
محاضرات ،ورشات ،ملتقيات).

 الملحـق رقم  :7االتفاقيــات مع مؤسسة جامعية.
 الملحـق رقم  :3االتفاقيــات مع مؤسّسة للقطاع المستخدم.
ل مشارك في التّكوين.
 الملحـق رقم  :4نموذج عن السّيرة الذّاتية لك ّ
 الملحـق رقم  :5جدول مفصّل للتكوين المقترح حسب الشعبة والتّخصص.

15

امللحـق رقم ّ 1
البرنامج المفصّل حسب الشعبة والتّخصص
(دروس إجباريّة ،محاضرات ،ورشات ،ملتقيات)
(بطاقة واحدة مفصّلة لكلّ نشاط وتخصص)

يجب إبراز الدّروس المبرمجة للسّنة األولى من التّكوين

16

امللحـق رقم ّ 2
االتفاقيــات مع مؤسسة جامعية
(وثيقة رسمية عليها رمز المؤسسة)

رسالة نوايا نموذجية
الموضوع :موافقة على الشّراكة بخصوص التّكوين في الدّكتوراه المعنون بـ.................................................................. :

وفقا لهذه الوثيقة ،تصرّح جامعة (أو المركز الجامعي) ....................................................................
بموافقتها على المساعدة على اإلشراف في التّكوين لنيل شهادة الدّكتوراه المبيّن أعاله،
وذلك طيلة فترة تأهيله.
وعليه ،فإنّ المؤسّسة تلتزم بالمشاركة في ذات التّكوين عبر:
 المشاركة في الملتقيات والورشات والمحاضرات المنظّمة في إطار التّكوين،
 المشاركة في لجان المناقشات،
 التّعاون في استغالل الوسائل البشرية والمادية.

إمضاء الشخص المخوّل قانونًا:
الوظيفة:
التّاريخ:
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امللحـق رقم 3
االتفاقيــات مع مؤسّسة للقطاع المستخدم
(وثيقة رسمية عليها رمز المؤسسة)

رسالة نوايا نموذجية

الموضوع :موافقة على الشّراكة بخصوص التّكوين في الدّكتوراه المعنون بـ............................................................. :
الخاص بـ .......................................................................................................... :

وفقا لهذه الوثيقة ،تصرّح مؤسّسة  ..............................................................بموافقتها على مرافقة جامعة
 .........................................كشريك في التّكوين لنيل شهادة الدّكتوراه المبيّن أعاله اهتماما منها بمحاور
البحث المتضمّن لها.
وعليه ،نؤكّد انضمامنا لمشروع ذات التّكوين ،ويتمثّل دورنا فيما يأتي:
 المشاركة في تحضير موضوع البحث.
 المشاركة في الملتقيات المنظمةفي إطار التكوين،
 المشاركة في لجّان المناقشات كمدعوّين،
 تسهيل ،قدر المستطاع ،عملية استقبال طلبة الدّكتوراهفي إطار تحضير أطروحاتهم.
نوفّر اإلمكانيات المادية والبشرية المرتبطة بالمهام الموكلة إلينا في إطار شراكتنا في
التّكوين قصد تحقيق األهداف المسطّرة.
إمضاء الشّخص المخول قانونًا:
الوظيفة:
التاريخ:
ختم رسمي أو رمز المؤسسة
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امللحـق رقم 4
نموذج عن السّيرة الذّاتية لكلّ مشارك في التّكوين
(صفحة واحدة فقط)

االسم واللّقب:

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

آخر شهادة محصّل عليها وتاريخ إصدار:

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

التخصّص:

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

الرّتبة:

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

الوظيفة:

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

المؤسّسة األصلية:

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

المجاالت العلمية المشتغل فيها:

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

المنشورات الخمس األخيرة:

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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امللحـق رقم 5
جدول مفصّل للتكوين المقترح حسب الشعبة والتّخصص
املؤسسةّ......................................................................................... :
ّ
امليدان الرئيس يّ

ّ

امليدانّ

ّ

الشعبةّ

ّ

(تأهيل أو إعادة
التأهيل)ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

عدد
املناصبّ

مسؤول التّكوينّ

ّ

عدد املناصب
حسب
التّخصصّ

ّ

التخصصاتّ

نوع التّكوين ّ

