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  عبيــةعبيــةـة الـش  ـة الـش  ــيمقراطييمقراطية الـد  ة الـد  ــــــة الجزائرية الجزائريــــــالجمهوريالجمهوري

  عليــم العالــي والبحــث العلمــيعليــم العالــي والبحــث العلمــيوزارة الت  وزارة الت  

  ..................دوة الجهوية لجامعات دوة الجهوية لجامعات الن  الن  
    

  اه اه لنيل شهادة الد كتورلنيل شهادة الد كتور  عرض تكوين في الط ور الث الثعرض تكوين في الط ور الث الث

    99201201//88201201بعنوان الس نة الجامعية بعنوان الس نة الجامعية 
 

 ::حسب الشعبةحسب الشعبة  تكوين في الطور الثالثتكوين في الطور الثالثالمؤس سة المعنية بالتأهيل لتنظيم الالمؤس سة المعنية بالتأهيل لتنظيم ال
 الّطور الثّالث  كيفيات تنظيم التّكوين فيالّذي يحدد  2016 انجو 02المؤرخ في  547لقرار رقم حكام اقا ألطب)

 (.وشروط إعداد أطروحة الدّكتوراه ومناقشتها
    

 

    ::مدرسة الدكتوراهمدرسة الدكتوراه
 04ّرخ في المؤ 05-99من القانون  18م المادة حكاقا ألالقائمة المحددة من طرف الوصاية طب قفوإجبارية )

  1999أفريل 
 (2008أوت  19المؤّرخ في  265-08من المرسوم التنفيذي  15والمادة 

 
    

 رمز مخبر توطين التكوين محدد من طرف المديرية العامة للبحث
 ------- )يتشكل من حرف باللغة الالتنية متبوع بسبعة أرقام، أنظر في المالحق(

  ::حسب الشعبةحسب الشعبة  شروع الد كتوراهشروع الد كتوراهمم
 2شعبة ال 1الميدان  * الميدان الرئيسي

   
 

 FILIERE 2      DOMAINE 1 GRAND 
DOMAINE * 

   
 .أنظر في المالحق() 4وفق تصنيفات المديرية العامة للبحث الميادين الرئيسية األربعة *  
1 , STAPS, LCA, AUMVST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SSH, DSP, LLE, LLA, ARTS 
 .المتعلق برزنامة الشعب 2016غشت  09و 6201جويلية  26المؤرخ في  حكام القرارألوفقا  2

  ::حسب الشعبةحسب الشعبة  مسؤول الت كوينمسؤول الت كوين
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 الفهـرس

 
 03 توطين التّكوين في الدكتوراه وطرق التمويل 1

 03 كوينمسؤول التّ  2

 04 ةبوطلصب المعدد المناالحصيلة المرحلية للتكوينات المفتوحة و 3

 04 كتوراهكوين في الدّ لجنة التّ األهداف المحددة للتكوين المقترح و 4

 05 المبّررة لفتح التّكوين داخل المؤسسة الماسترمسارات التكوين في  5

 05 المقبولة في المسابقة سةخارج المؤسّ من الماستر مسارات التكوين في  6

 06 االختبارات الكتابية للمسابقة 7

 06 البحث أعمالقترحة في الم مواضيع 8

 06 (محاورالبحث) التّكوين وصف 9

 07 كوينالتّ  برنامج 10

 08 في التكوين لونالمتدخّ  11

 08 )أساتذة التعليم العالي وأساتذة محاضرين صنف "أ"( أطير العلميفريق التّ  12

 08 أوالدّولية/و الوطنية االتّفاقيات: الّشركاء 13

 08 البحث ومشاريع مخابر 14

 09 تأشيرات 15

 10 بطاقة التلخيص  16

 11 بطاقة مراقبة المطابقة 17

 13 المالحق 18
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 التمويل: وطرق الدكتوراه في الت كوين توطين -1

 :طبيعة الت كوين -أ

 تأهيل 

  حسب الشعبة لتّأهيلا األولى لبدايةنة السّ              تأهيلالإعادة: ....................................... 
 لتّأهيلا األولى لبدايةنة السّ    تجميد: ...................................... 

اه لدكتورا)بالنسبة لطلبات التجميد يجب إرفاق طلب مبرر مصادق عليه من طرف لجنة التكوين في 

 والهيئات العلمية مع ضرورة الحاق حصيلة مرحلية(

 :ه لتوطين التكوين في الدكتوراه حسب الشعبةومدرسة الدكتورا مؤس سة -ب

 القسم الكل ية/ المعهد مدرسة الد كتوراه المؤس سة

    

 
 :حسب الشعبة التمويل المنتظرة للتكوين في الدكتوراه طرق -ج

 عتمادات )د.ج(اال التمويل المنتظرة: طرق

 حديد قيمةتيتم ) إعانة الصندوق الوطني للبحث للتكوين في الدكتوراه داخل مخبر التوطين

 اإلعانة الحقا(
 

لمؤسسة  2018المبلغ المخصص للتكوين في الدكتوراه في ميزانية التسيير 

 قسم المخصص للتكوين في الدكتوراه(ال) *التوطين
 

  (وراهي الدكتفلدعم التكوين  مشاريع وطنية أو دولية)مصادر أخرى لتمويل التكوين في الدكتوراه 
  المجموع:

 .ة مدير المؤسسة بخصوص المبلغ المتعلق بميزانية التسيير )إضافة عبارة الموافقة أو الرفض(تأشير* 

  حسب الشعبة: في الدكتوراهكوين مسؤول الت   -2
 (" أو أستاذ البحث قسم "أ"أ"أو أستاذ محاضر قسم  مدير البحث – )أستاذ

 

 :االسم والل قب

 : تبةالر  

 البريد اإللكتروني:    فاكس:   :☏

 (فق النموذج في المالحقو) كوينعرض التّ باتية يرة الذّ لسّ بيان مختصر ل قرفي
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 المطلوبة: المناصب وعدد المفتوحة للتكوينات المرحلية الحصيلة -3
 

 الحصيلة المرحلية للتكوينات المفتوحة: -أ
 

 الطبيعة
 التحديد

 جزئيا مع التعليل( –ال  –)نعم 

  دروس دعم المعارف

  إلعالم واإلتصالدروس في تكنولوجيات ا

  دروس حول البحث، التعليمية والبيداغوجيا

  أيام دراسية

  طرق أخرى
 

 
 : طلوبةعدد المناصب الم -ب

 (0حتى في حالة طلب تجميد التكوين بذكر العدد صفر ، 5في الملحق رقم  التخصصحسب  المناصب عدديد حدت)

 
 :حسب الشعبة الد كتوراه في الت كوين ولجنة المقترح للتكوين المحددة األهداف -4

 )حددها مع التعليل( :حسب الشعبة األهداف المحددة للتكوين المقترح -أ

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

    ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

 

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

    ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
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  :حسب الشعبة كتوراهكوين في الد  لجنة الت   -ب
 

 التخص ص الرتبة *االسم والل قب
عدد 

األطروحات 

 هات أطيرممكن 

عدد األطروحات 

 **قيد الت أطير

المؤس سة 

 مستخدمةال
 اإلمضاء

       

       

       

       

       

 كون من نفس شعبة التكوين.الّسطر األّول، يجب ان ييدرج اسم ولقب مسؤول التّكوين في *

 الحاق القائمة اإلسمية الكاملة لطلبة الدكتوراه قيد التأطير وفق النموذج. **

 

رةالشعبة في  الماستر في التكوين مسارات -5  :المؤسسة داخل الت كوين لفتح المبر 

 

 ماسترالعنوان 
نهاية  في خرجين في الماسترعات عدد المتتوقّ 

 السنة الجامعية الجارية

  
  

 

 قة:المساب في المقبولة المؤس سة خارج منالشعبة في  الماستر في التكوين مسارات -6

 
 مؤّسسة التكوين  عنوان الماستر 

  
  

  

 إمكانية الترّشح للمسابقة. من نفس الشعبة تتيح شهادات الماستر المنبثقة هام:
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 (اجباريااثنان االختبارات الكتابية )اختباران  -7

 المدة ساعة ونصف. 01 المعامل دة مشتركة في الماستر،امتحان حول ما 

 ،المدة ساعاتان على األقل. 03 المعامل امتحان في التخصص في الماستر 

 

 البحث: أعمال في المقترحة المواضيع -8
 ة(ألطروح)ال يمكن لألساتذة الذين تجاوزوا الحد األقصى المسموح به في التأطير اقتراح مواضيع جديدة ل

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 

 

 وصف الت كوين  -9
 )محاور البحث(

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 
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  (شاطاتبالملحق تفاصيل النّ  تُرفق): برنامج الت كوين -10

 
 6داسي س  ال 5داسي س  ال 4داسي س  ال 3داسي س  ال 2داسي س  ال 1داسي س  ال شاطاتالن  

دروس 

إجباريّة 

لتعزيز 

 المعارف

      

نولوجيات تك

اإلعالم 

 واالتّصال

      

   المنهجيّة

 

    

اللّغات 

األجنبيّة 

)اللّغة 

 االنجليزية(

      

البحث 

 الوثائقي
  

 

    

دروس في 

تلقين 

 البيداغوجيا

      

     ورشات

 

  

     ملتقيات
 

  

أعمال 

شخصية 

لطالب 

 الدّكتوراه

      

 هام:
 تدخل في إطار الحجم الساعي لألساتذة الباحثين. الدروس المقدمة 

  وس حسب كّل تنظيم هذه الدّر( أسبوعيّا. يمكن 02المعارف بساعتين )دعم يحدّد الحجم الّساعي لدروس

 .جمعها في نفس الشعبةتخّصص أو 

 داغوجياين البودروس تلقي يمكن للدّروس في تكنولوجيات اإلعالم واالتّصال والمنهجيّة والبحث الوثائقي 

 . الشعبأن تكون مشتركة بين 

 .دفتر طالب الدكتوراه اجباري لتدوين المكتسبات والمتابعة المستمرة 
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  :كوينفي الت   ونلالمتدخ   -11

فة قباالسم والل    شاططبيعة الن   الص 
   
   
   
 

 )أستاذ، أستاذ محاضر قسم أ، مدير بحث، أستاذ بحث قسم أ(: أطير العلميفريق الت   -12
 ئمة(كن لألساتذة الذين تجاوزوا الحد األقصى المسموح به في التأطير ادراج اسماءهم ضمن القا)ال يم

 
عدد األطروحات  التخصص تبةالر   *قباالسم والل  

التي سيتم 
 اإلشراف عليها

عدد األطروحات قيد 
 اإلشراف حاليا

 اإلمضاء المؤس سة األصلية

       
       
       

 
 قيات الوطنية و/أو الد ولية:: االت فاركاءالش   -13

  فاقيات بالملحق(االتّ  ترفق)
 

   سات المشاركةالمؤس 
 :امعات، شركات، مخابر، مراكز بحث()ج

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

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

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

 
  خابر ومشاريع البحث:مال -14

   قيد االنجاز( )إرفاق محضر اجتماع رؤساء الفرق ومشاريع البحث

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

 اريخ ورقم االعتمادالت  اإلمضاء، الختم،  مدير المخبر  اسم المخبر 

   

   

 

  وطنية أو دولية( مشاركةأخرى بحث  أو مشاريعمخابر(: 
 )إرفاق محضر اجتماع رؤساء الفرق ومشاريع البحث قيد االنجاز(

 التاريخ ورقم االعتماداإلمضاء، الختم،  مدير المخبر اسم المخبر
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 الت أشيــرات:  -15

 والعلمي ةالهيئات اإلدارية  اترأي وتأشير -أ

 الي(التعليم الع )حسب رزنامة التخصصات لوزارة :في حالة تأهيل في الطور الثالث كوينالت   شعبة 

 العالي( )حسب رزنامة التخصصات لوزارة التعليم :في الطور الثالث في حالة إعادة تأهيل كوينالت   تخصص 

 

 جنة العلمية للقسمالل  

 :رأي وتأشيرة اللجنة العلمية
 

 :اريخالتّ 

 

 

 ية )أو المعهد(المجلس العلمي للكل  

 رأي وتأشيرة المجلس العلمي:

 

 :اريخالتّ 
 

 

 ميد الكلية )أو مدير المعهد(ع

 رأي وتأشيرة العميد أو المدير:

 
 اريخ:التّ 

 

 

 مدير المؤس سة

 :مدير المؤّسسةرأي وتأشيرة 
 

 اريخ:التّ 

 

 
 جامعاتلل دوة الجهويةتأشيرة الن   -ب

 كوين(لعرض التّ  لن هائيةسخة االن  في  تُمأل)



 
10 

 

 20092009 بطاقة تلخيص لكل الد كتوراه مؤهلة منذبطاقة تلخيص لكل الد كتوراه مؤهلة منذ
 

 لجامعات(أن يؤّشر على البطاقة عميد الكّلية المعنية ورئيس المجلس العلمي لها، كما يجب أن تُرفق بمحاضر الّندوة الجهوية ل)يجب 

 

 .....المؤّسسة: ............................................... الكلّية/المعهد........................ .......

 ..........القسم........................

 .............................. :الميدان 

 ............................... :الّشعبة 

 التخصص...................... : 

  الّرتبة ............... لّقب(لاومسؤول التّكوين: )االسم ............................................. 

  تأهيلالتاريخ 

  سنة أّول تجديد

  عدد الّطلبة المسّجلين في الّسنة األولى

  عدد الّطلبة المسّجلين في الّسنة الثانية

  عدد الّطلبة المسّجلين في الّسنة الثّالثة

  عدد الّطلبة المسّجلين في الّسنة الّرابعة

  الخامسةعدد الّطلبة المسّجلين في الّسنة 

  العدد اإلجمالي للّطلبة المسّجلين

  جميدسنة التّ 

 

 :فرقــة الت أطيــــــر
 

 االسم واللّقب الّرتبة المؤّسسة األصليّة
   

   

   

   

   

 
 

 

 

 تأشيرة رئيس المجلس العلمي للكل ية/للمعهد تأشيرة عميد الكل ية/مدير المعهد
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 الجمهوريــة الجزائريــة الـد يمقراطيـة الـش عبيــة

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي
 المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين

 
  مطابقة مطابقة الالبطاقة مراقبة بطاقة مراقبة 

  الط ور الث الثالط ور الث الثكوين في كوين في ب تأهيل الت  ب تأهيل الت  طلطللل

 

 :المؤسسة -1

 تجميد   إعادة تأهيل    تأهيل :  طبيعة التكوين -2

  شرق    غرب   وسط:  دوة الجهوية للجامعاتالن   -3

 :الميدان الرئيسي -4

 :الميدان -5

 :الشعبة -6

 :الت خصص -7

 :مخبر توطين التكوين -8

     رمز المخبر:

 

 :مسؤول التكوين -9

 قب:االسم والل

 قسم "أ" بحثأستاذ  مدير بحث          أستاذ محاضر قسم "أ"       تعليم عالي أستاذ   الرتبة: 

  :عدد المناصب المطلوبة -10

 :عدد المناصب الممنوحة من طرف الندوة الجهوية للجامعات -11
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 :أعضاء( 7إلى  5لجنة التكوين في الدكتوراه )أعضاء اللجنة من  -12

 الرقم

كوين في لجنة التأعضاء 

)االسم  الدكتوراه

 واللقب(

 الشعبة الرتبة
االنتماء 

 المؤسسي

عدد طلبة 

الدكتوراه في 

 طور التأطير

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

 

خارج    الجامعة في :الشعبةفي نفس  ةالماستر المؤهلمسارات عدد  -13

 الجامعة

  :ن طرف اللجنة الوطنية للتأهيلعدد المناصب الممنوحة م -14
 

 

 
 
 
 
 

 
 

مدير الجامعةتأشيرة   دوة الجهوية الن  تأشيرة رئيس  
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 : قــحمال -16

 

  ت، محاضرادروس إجباريّة، ) حسب الشعبة والتّخصص لالبرنامج المفصّ  :1الملحـق رقم

 .ورشات، ملتقيات(

  ــات مع مؤسسة جامعيةتفاقياال :2الملحـق رقم. 

  سة للقطاع المستخدممؤسّ ــات مع تفاقياال :3الملحـق رقم. 

  لكّل مشارك في التّكوين.اتية يرة الذّ السّ عن نموذج  :4رقم الملحـق 

  للتكوين المقترح حسب الشعبة والتّخصص. جدول مفّصل :5الملحـق رقم 
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  11الملحـق رقم الملحـق رقم 
 

 حسب الشعبة والت خصص لالبرنامج المفص  
  محاضرات، ورشات، ملتقيات(دروس إجباري ة، )

 (تخصصو نشاط لكلّ لة )بطاقة واحدة مفصّ 

 ب إبراز الد روس المبرمجة للس نة األولى من الت كوينيج 
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  22الملحـق رقم الملحـق رقم 
 

 ات مع مؤسسة جامعيةــتفاقياال
 (وثيقة رسمية عليها رمز المؤسسة) 

 

 

 رسالة نوايا نموذجية
 

 

 :بـ كتوراه المعنونكوين في الد  الت   بخصوص الش راكة على: موافقة الموضوع

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

 

 جامعي(المركز ال)أو لهذه الوثيقة، تصّرح جامعة  اوفق

ى اإلشراف في مساعدة علاللى موافقتها عب................. ...................................................
 .رة تأهيلهفت ، وذلك طيلةعالهأ لنيل شهادة الدّكتوراه المبيّنكوين التّ 

 عبر: ذات التّكوين تلتزم بالمشاركة في المؤّسسةفإّن ، وعليه

 ،المشاركة في الملتقيات والورشات والمحاضرات المنّظمة في إطار التّكوين 

 ،المشاركة في لجان المناقشات 

  ّالوسائل البشرية والمادية. استغاللعاون في الت 
 

 

لإمضاء الشخص الم  :اقانون   خو 

 

 الوظيفة:

 

 اريخ:ت  ال
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 33الملحـق رقم الملحـق رقم 
 

  سة للقطاع المستخدممؤس  ــات مع تفاقياال
 (وثيقة رسمية عليها رمز المؤسسة) 

 

 

 رسالة نوايا نموذجية
 

 
 

كتوراه المعنون بـ: موافقة على الش راكة بخصوص الت كوين في الد   :الموضوع

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

 .......................................................................................................... بـ : الخاص

 

 ا علىهت..... بموافق......................................................... مؤسّسةلهذه الوثيقة، تصّرح  اوفق

اله اهتماما عن أاه المبيّ لدّكتوراكوين لنيل شهادة في التّ  كشريك ......................................... مرافقة جامعة

 منها بمحاور البحث المتضّمن لها.

 :ما يأتيل دورنا فيويتمثّ لمشروع ذات التّكوين، د انضمامنا ، نؤكّ وعليه

 .المشاركة في تحضير موضوع البحث 

  ي إطار التكوين،ففي الملتقيات المنظمةالمشاركة 

 ينان المناقشات كمدعوّ ركة في لجّ المشا، 

  ،تحضير أطروحاتهم. طلبة الدّكتوراهفي إطاراستقبال عملية  ،قدر المستطاعتسهيل 

صد لتّكوين قنا في امرتبطة بالمهام الموكلة إلينا في إطار شراكتالالمادية والبشرية  اإلمكانياتنوفّر 

 تحقيق األهداف المسّطرة.

 

 ا:قانون   المخولخص الش   إمضاء

 

 :الوظيفة

 

 :التاريخ
 

 ختم رسمي أو رمز المؤسسة
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 44الملحـق رقم الملحـق رقم 
 

 الت كوين لكل  مشارك فياتية يرة الذ  الس  عن نموذج 
 )صفحة واحدة فقط(

 

 

االسم 

 :لل قباو

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

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

آخر 

 شهادة

محص ل 

 عليها

 وتاريخ

 :إصدار

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

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

صالتخص  

: 

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

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

.................................................................................................................... تبة:الر  

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

.................................................................................................................... الوظيفة:

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

المؤس س

ة 

 األصلية:

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

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

المجاالت 

العلمية 

المشتغل 

 فيها:

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

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

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

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

المنشورا

ت 

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

......................... 
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الخمس 

 األخيرة:

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 55الملحـق رقم الملحـق رقم 
 

 للتكوين المقترح حسب الشعبة والت خصص جدول مفص ل

 2019-2018للسنة الجامعية 

 .........................................................................................المؤسسة: 

 

 كوينمسؤول الت   الشعبة الميدان الميدان الرئيسي
عدد 

 المناصب
 التخصصات

عدد المناصب 

حسب 

 خصصالت  

نوع 

 كوين الت  
)تأهيل أو 

 إعادة التأهيل(
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