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  لتأهيل الجامعي المعايير المنظمة ل

  بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور
 

املنظمة للتأهيل اجلـامعي بالكليـة املتعـددة التخصصـات بالنـاظور، ُمطابِقـة ملـا َسـطّرتُه املراسـيم القانونيـة يف  املعايري
احملـّدد ) 1997فربايـر  19( 1417شـوال  11: الّصـادر يف 2.96.794: وهـي ِطْبـٌق للمرسـوم رقـم. هذا الشـأن

ربيـــع  12: الصـــادر يف 2.01.338: وكـــذا املرســـوم رقـــم. للشـــروط واإلجـــراءات اخلاّصـــة بتنظـــيم التأهيـــل اجلـــامعي
  .تبّني ذلك وتفّصله لسابق؛ واملواد اآلتيةاملعدل واملتِمم للمرسوم ا) 2001يوليوز  04( 1422 اآلخر

آنفــا، اعــرتاف مـــن اللجنــة مبــا يتــوافر لــدى املرتّشــح مــن أهليــة علميـــة التأهيــل اجلــامعي املــذكور : المــادة األولــى
  .، ويفتح يف دورة واحدةوتنسيقها وإجنازهاإلشراف عليها، لتوجيه أعمال البحث، وا

ويتطّلــب التأهيــل املــذكور تقــدَمي املرتّشــح عرضــا حــول أنشــطته وأعمالــه العلميــة، أمــام جلنــة علميــة، تليــه مناقشــة، 
  .يةاآلتوفق الشروط 

  :املرتّشحون للتأهيل اجلامعي هم أساتذة باحثون يتوافرون على أحد الشرطني اآلتيني :الماّدة الثانية
حاصـلني علـى الـدكتوراه، أو دكتـوراه الّدولـة، أو دبلـوم معـرتف أساتذة التعليم العـايل مسـاعدين، أن يكونوا  )1

منشـوران يف جمـالت  -علـى األقـل  –حبثان : ل حبثمامبعادلته إلحدى هاتني الشهادتني، وأثبتوا مجيعهم القيام بأع
 .ببحثني –على األقل  –متخّصصة ُحمَكَمٍة وطنية أو دولية، وشاركوا يف ندوتني 

أن يكونــــوا حاصــــلني علــــى دبلــــوم الدراســــات العليــــا، أو دبلــــوم معــــرتف مبعادلتــــه لــــه، أو دبلــــوم التخصــــص  )2
ف بنــاء علـــى املــؤّهالت يف إطـــار مهندســي الّدولـــة، ومتـــوفرين للســلك الثالـــث يف العلــوم، أو دبلـــوم يتــأتى بـــه التوظيـــ

 :باإلضافة إىل ذلك على أحد الشرطني التاليني
إّمــا أن يكونــوا قــد زاولــوا تســع ســنوات علــى األقــل بصــفتهم أســاتذة بــاحثني، وأجنــزوا منشــورين إثنــني علــى  �

 .ببحثني –على األقل  –األقل، يف جمّالت متخّصصة حمّكمة وطنية أو دولية، وشاركوا يف ندوتني 
وإّمــا أن يكونــوا قــد زاولــوا ســت ســنوات علــى األقــل بصــفتهم أســاتذة بــاحثني، ومســّجلني لتحضــري أعمــال  �

بإشــراف مــؤطّر مــن أســاتذة التعلــيم العــايل؛ وأجنــزوا  ،البحــث لنيــل التأهيــل اجلــامعي مــّدة ثــالث ســنوات علــى األقــل
 –علـــى األقـــل  –ّكمــة وطنيـــة أو دوليــة، وشـــاركوا يف نــدوتني منشــورين إثنـــني علــى األقـــل، يف جمــّالت متخّصصـــة حم

 .ببحثني
يوظف األساتذة املؤهلون مباشرة بناء علـى املـؤهالت مـن بـني أسـاتذة التعلـيم العـايل املسـاعدين  :لثةالماّدة الثا 

ل مــــن شــــوا 11الصــــادر يف  2.96.793مــــن املرســــوم رقــــم  17: انظــــر املــــادة(احلاصــــلني علــــى التأهيــــل اجلــــامعي 
  ).يف شأن النظام األساسي اخلاص يئة األساتذة الباحثني بالتعليم العايل) 1997فرباير  19( 1417
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  :مكّونات ملف الترشيح: الرابعةالماّدة 
 .طلب يوجه إىل السيد رئيس املؤسسة -
ت نســخة مــن األطروحــة أو مــن أعمــال البحــث للــدكتوراه، أو دكتــوراه الدولــة، أو مــن رســالة دبلــوم الدراســا -

العليا، أو دبلوم التخصص للسلك الثالث يف العلوم، أو نسخة من مشروع ايـة الدراسـة ملهنـدس الدولـة، أو دبلـوم 
 .معرتف مبعادلته إلحدى تلك الشواهد

مقــاالت، مؤلّفــات، : (بعــد إدمــاج املرتشــح يف التعلــيم العــايل أعمــال البحــث املنجــزة بصــفة فرديــة أو مجاعيــة -
 ).دراسات يف مواضيع حمّددة أو غريها

الوثائق اليت تثبت كفاءة املرتّشح الرتبوية، وجتربته يف توجيه وتنشيط أعمـال البحـث، ومسـامهته يف األنشـطة  -
 .ّشحه، وكذا كّل وثيقة تعزز تر )الندوات، واملناظرات، وأعمال البحث املندجمة، وغريها: (أو الدوليةالوطنية العلمية 
ــزا يف جمــالت متخّصصــة حمّكمــة وطنيــة أو دوليــة، ومشــاركتان يف نــدوتني  –علــى األقــل  –منشــوران  -  –أُجنِْ

 .ببحثني –على األقل 
تقريـــر عـــام يبـــني املشـــروع العلمـــي للمرتّشـــح، ومنهجيـــة العمـــل، والنتـــائج الـــيت حققهـــا يف ميـــدان ختّصصـــه،  -

 .واآلفاق املستقبلية
 .، أو أحد فرقهالبحث العلمي األكادميي اجلامعي د خمترباتحح ألشهادة تثبت انتساب املرتشّ  -

رئيس املؤسسة هو الـذي يـرّخص بتقـدمي التأهيـل اجلـامعي، بـاقرتاح مـن املـؤطّر عنـد االقتضـاء، : ةلخامسالماّدة ا
 .وبعد موافقة املقررين

نتمـــون إىل ختصـــص يســـّلم رئـــيس املؤسســـة هلـــذا الغـــرض، ملـــف الرتشـــيح ألجـــل دراســـته إىل ثالثـــة مقـــررين ي -
وجيب أن يكون أحـد املقـررين غـري منـتم إىل املؤسسـة املعنيـة، وأن تكـون لـه  من أساتذة التعليم العايل؛املعين باألمر، 

 .صفة خبري معرتف به يف التخصص املقصود
يوجـــه املقـــررون داخـــل أجـــل شـــهر تقريـــرهم إىل رئـــيس املؤسســـة، ُمَعلـــال قيمـــة العمـــل العلمـــي الـــذي قـــام بـــه  -

 .رتّشحامل
وتـَُوّجــه ــذا اخلصــوص دعــوة إىل املرتشــحني . ُميــنح الرتخــيص بتقــدمي األعمــال، إذا ثبــت أّن التقــارير إجيابيــة -

 .املقبولني قصد إجراء مناقشة أمام جلنة التأهيل اجلامعي
 السـيد العميـد،برئاسـة للتأهيل اجلامعي، اللجنة العلمية إذا كانت نتيجة أحد التقارير سلبيًة، يـَُرد األمُر إىل  -

 .املقتضىتتصّرف فيه بو 
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، كلهــم ينتمــون إىل ســلك أســتاذ علــى األقــل تتــأّلف جلنــة التأهيــل اجلــامعي مــن ثالثــة أعضــاء: ســةسادالمــاّدة ال
ويتـوّىل . التعليم العايل، وخيتار عضوان من بني املتخصصني يف املؤسسة، بينمـا ال ينتمـي العضـو الثالـث إىل املؤسسـة

وميكـــن أن تضـــيف اللجنـــة إليهـــا، بطلـــب مـــن الـــرئيس وعلـــى ســـبيل . يـــني أعضـــاء اللجنـــة ورئيســـهارئـــيس املؤسســـة تع
  .االستشارة، شخصية غري جامعية معرتف خبربا يف ختصص املرتّشح

  .نة عرضا حول جمموع أعماله؛ وتلي العرض مناقشة أعضاء اللجنةاللج يقّدم املرتّشح أمام: ةابعالماّدة الس
 ال املرتّشــح، كمــا تقــّدر كفاءتــه يف توجيــه أعمــال البحــث، واإلشــراف عليهــا، وتبــّت يف مــنح م اللجنــة أعمــوتقــو

  .التأهيل اجلامعي
واســتنادا إىل تقريــر . حيــّرر قــرار اللجنــة يف تقريــر معّلــل يوقّعــه أعضــاؤها بكيفيــة قانونيــة ويوّجــه إىل رئــيس املؤسســة

  .تأهيل اجلامعي، ويعلن عنه داخل املؤسسة، ويسلم شهادة بهاللجنة اإلجيايب، يقرر رئيس املؤسسة قبول املرتّشح لل
  
  

  2017أبريل  25صودق عليه من لدن جملس املؤسسة يف 
 


