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 اإلعالن عن فتح باب الترشيح للتأهيل الجامعي
(ع ذلنن ع2020يعلن عميدناعكليلدنلعكليدعنناتخعكلد ببنناعونل نن فتحعمنن علندشعوننتعكلد اننشعللد)ددنةعكل نن ع ع ت تخ ع

ع1417انفك عع11كلّبننتتعلن  عع2.96.794لي سنف عتمن  عك عكلي ّظيلعللد)ددةعكل نن ع طبقنعلإلج كءكاع كل بفصع

(ع2001يفلدننف عع04 ع1422تودنناعكر نن عع12كلبنننتتعلنن  عع2.01.338 كنن كعكلي سننف عتمنن  ع.ع(1997لب كينن عع19 

ل ع تسحبع  ع فمناعكليلدسعكليبنتقعملدهنعوي لكل ن ع ع  لقع عنيد عكلد)ددةعع.يِّ عللي سف عكلسنوق(د عي عـكليعاِّّ ع كل

عحكالمدبننتع كلدناود علن عكلد ببنناعكرتدنلع ع2020-2019 يفدشعكلد)ددةعكل ن ع عونل سبلعللس لعكل ن عدلع كليلدل(ح

كل ننننصحعكلاتكسنننناعكلع ودنننلحعملنننف عكليديدننننءحعملنننف عكل يندننندناحعكامي دنننناحعكلاتكسنننناعك  ن ي دنننلحعكلقنننن ف ع

ع. كلاتكسناعكلف  سدلعكلاتكسناعكاسبن دل

 - :وثائق ملف الترشيح 

 الملف اإلداري: -أ 
عطلبعكلد ادشع فّجهعإلىعكلسداعتئدسعكليؤسسل.ع-ع1

عكسدينتخعكلد ادشحع تسحبع  ع فماعكليلدل(.ع–ع2

ع فماعكليلدل(.ع يسحبع  تب يشعونلّش فع بنتقعملدهعع–ع3

ع  عم كتعكلد سد . س لعع–ع4

ع س لع بنتقعملدهنع  عآ  عاهنتخعأ عتولف .ع-ع5

ع س لع بنتقعملدهنع  عوطنملعكلدع يفعكلفط دل.ع-ع6

عكلد  دصعونلد ادشعللد)ددةعكل ن ع ع  علا عتئدسع ؤسسلعكال دسنت.ع–ع7

ع س لعتميدلعإليد   دلع  ع لفعكليد ّاشعملىعم صع ا ج.ع–ع8

 (ِمّما أُنجَز بعد اإلدماج في التعليم العالي في خمس نسخيقّدم ) :الملف العلمي -ب 
ععليدل.كل كتدلعكلسد خعكلع-ع1

عع.عكليفكلقلعر  عاهنتخع حّبللكلبحثعأط  حلعع-ع2

 كليقننالاعكلي شنفتخعلن ع  نياع عدن فعوهننع ن عطن فعكليعهناععكلاتكسناع ك وحنثعكليحّييلعكلي شنفتخع-ع3

وعاعكات نجعل عكلدعلند ععأمين عكلبحثعكلي  زخعوبفلعل تيلعأ عجينمدلحع كلي  و علإلمي عكلعلي ع كلدق  

عتتكسناعل ع فكدداع حاّتخعأ عغد دن(.أمين ع ا كاع  ؤتي كاع   ؤلّفناحع  ع  قنالاحعنل كلع

 ع  حندننن كاحع  بنننفصحع تيننننتي حع أ شنننطلعكلدقنننفي حع كلدننن)طد ع  ثنئقنننهعأمينننن عكلبحنننثعكلبدننناكغفج ع-ع4

ع غد دن(.عح كلدفجده

عملدهن. بنتقععلكليحبلعكاعكل ن عدلتنهكلشع–ع5

ع.أ عل مهعكلبحثعكلعلي عك كنتيي عكل ن ع عكليد اشع حاع  دب كااهنتخعتثبتعك دسنتعع-ع6

زع نن عكليشنن  عحع منن عكليشنن  ععكلعلينن علليد ّاننشحعيبنندّ عمننن عتق ينن عع–ع7 كرلنننقع  ه دننلعكلعيننةحع كلننـي    

ع(.ع page de gardeصفتخعغيفعكلدق ي حتسحبع  ع فماعكليلدل ع كليسدقبلدل.

 - الترشيح: آجال 
 تفدناع لفنناعكلد اندشعلنا ع ع2020عتج بن ع18ىعإلعتج ب ع07ع  ع2020ت تخعتيداعلد خعإياكعع لفناع

 ونليلدل.ع نئبعكلعيداعكلييلفعونلبحثعكلعلي ع كلدعن  

 .عأيع لفع نمصعيعدب عالغدن

ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 العميد


