
  عبيــةعبيــةـة الـش  ـة الـش  ــيمقراطييمقراطية الـد  ة الـد  ــــــة الجزائرية الجزائريــــــالجمهوريالجمهوري

ّ
 
ّوزارة الت
 
ّّعليــم العالــي والبحــث العلمــيعليــم العالــي والبحــث العلمــيوزارة الت

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

ّّ  

الث
 
ور الث

 
الثعرض تكوين في الط

 
ور الث

 
كتوّر  عرض تكوين في الط كتوّرلنيل شهادة الد  ّّاه اه لنيل شهادة الد 

نة الجامعية  نة الجامعية بعنوان الس  ّّ  22002222//22002211بعنوان الس 
 

سة املعنية بالتأهيل لتنظيم ال سة املعنية بالتأهيل لتنظيم الاملؤس   حسب الشعبةحسب الشعبة  تكوين في الطور الثالثتكوين في الطور الثالثاملؤس 
 

  ّّ

 

كتوراه كتوراهمشروع الد  ّّحسب الشعبةحسب الشعبة  مشروع الد 
2ّشعبة ال1ّامليدان 

  
ّ

FILIERE 2 DOMAINE 1 

ّّ

1 , DSP, LLE, LLA, ARTS, STAPS, LCA, AUMVSST, SM, MI, SNV, STU, SEGC, SH 
 برزنامة الشعب. املتمم، املتعلقو املعدل  ،6102غشت  10و 6102جويلية  62املؤرخ في  وفقا ألحكام القرار 2

ّّالتكوين في الدكتوراهالتكوين في الدكتوراه  مشروعمشروع  هياكل توطينهياكل توطين      

ّ................................................................................................................... :البحث )أو املبخابر( بخرّ املرمز 

ّ.............................................................................................................................: هياكل أخرى )للتحديد(
 

ّّالجددالجدد  طلبة الدكتوراهطلبة الدكتوراه  تضمتضم  ييالتالت  املدعمةاملدعمة  البحثالبحثمشاريع مشاريع 
ّالعددّنوع املشروع

2222ّّأو  2021الجامعي: مشروع البحث التكويني ّ

ّ:2221 مة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجيمشاريع املديرية العاّ
PNR, équipes mixtes et associées, sectoriel à impact socio éco , thématiquesّ

ّ

PRIMA, PH Tassili, PHC Maghreb , PROFAS B+, Cotutelleّّ: 2221 مشروع التعاون والتبادلّ

 املؤسسة:مشروع ّ

 ، جهوية أو وطنية من خالل إبرام اتفاقيات مع شركاء اجتماعيين واقتصاديين.يةمحل املشاريع التي تعالج إشكالية -

 املشاريع التي تعالج مواضيع لها عالقة بمخطط تطوير املؤسسة. -

ّاملشاريع التي ترتكز على محاور البحث في العلوم ألاساسية والعلوم الانسانية -

ّ

 

كوين
 
كوينمسؤول الت
 
ّّحسب الشعبةحسب الشعبة  مسؤول الت

 

 

ّ
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كّومشروع توطين  -1
 
 ين في الدكتوراه:الت

سة ية/ املعهد املؤس 
 
 القسم الكل

   
 

2- ّ
 
ّ :كتوراهفي الد ّكوين مسؤول الت

ّ("أ"أستاذ محاضر قسم أستاذ، )

قـــالاس
 
 :بــــــم والل

 : ةـــــــــتبالرّ 

ّ  الر يد إلالكت وني:   ّّّفاكس:ّ  ّّ:☏

 لس  بيان مختصر ل رفقي
 
 .(في املالحقفق النموذج و )كوين عرض الت  باتية يرة الذ

 املفتوحة: لتكويناتا حصيلة -3
 نعم             ال                  ؟في الدكتوراهمفتوحة هل توجد تكوينات         

 تواجدها، يرجى ملء الجدول املوالي: في حال

ّلمسجلينإلاجمالي لعدد الّسنة التأهيل
الطلبة الذين ناقشوا عدد 

ّأطروحاتهم

قشوا عدد الطلبة الذين لم ينا

 أطروحاتهم

    

    

    

    

    

 :املتوقعة وعدد املقاعد البيداغوجية مشاريع البحث املتعلقة بالتكوين في الدكتوراه -4

ّرقم
)*(  النوع 

(PRFU,PNR,....)ّ
ّرمز املشروع

ّعنوان 

ّمشروع البحث

ّمسؤول

ّ(*)*مشروع البحث 
ّرمز املبخر /الهيكل

عدد طلبة 

الدكتوراه الذين 

ّيعهمسيتم توّز

       

       

       

ّ.الوثائق التي تثبت املصادقة على املشروع رفقت (*)
 لس  بيان مختصر ل يرفق *(*)

 
 .0 لحقاملوفق النموذج في  كوينعرض الت  باتية يرة الذ

ّ(6يرفق امللخص )وفق امللحق  ألاهداف املحددة للتكوين املقت ح: -5
 :يتضمناكتب ملخًصا 

 .توراهالدك التكوين فيأهداف  -

 بين املشاريع املقترحة.العالقة  -
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6- ّ
 
  :كتوراهكوين في الد ّلجنة الت

قب
 
صّالشعبة الرتبة *الاسم والل سة مّالتبخص   إلالحاقؤس 

)رئيس، عضو،  الصفة

ّ(مشارك

      

      

      

      

      

ل، يجب  طر ألاو  كوين في الس 
 
 .في الدكتوراه لتكوينشعبة ا نفس ينتمي إلىن أيدرج اسم ولقب مسؤول الت

كوين وفق النموذج في امللحق (*) اتية بعرض الت 
 
يرة الذ  0 يرفق بيان مختصر للس 

حث أستاذ بتأطي  مواضيع الدكتوراه )أستاذ، أستاذ محاضر قسم أ، مدير بحث، لجنة  -7

من هذه أن يكونوا ض)ال يمكن لألساتذة الذين تجاوزوا الحد ألاقص ى املسموح به في التأطير (: قسم أ

 (القائمة
 

قب
 
صّالشعبة الرتبة *الاسم والل سة مّالتبخص   إلالحاقؤس 

عدد 

ألاطروحات قيد 

ّإلاشراف حاليا

عدد ألاطروحات التي 

 سيتم إلاشراف عليها

       

       

       

       

       

كوين وفق النموذج في امللحق)*(  اتية بعرض الت 
 
يرة الذ  .0 يرفق بيان مختصر للس 

ّاملقت حة:ألاطروحات واضيع م -8
 )ال يمكن لألساتذة الذين تجاوزوا الحد ألاقص ى املسموح به في التأطير اقتراح مواضيع جديدة لألطروحة(

ص املوضوع املقت حّالرقم ّرمز مشروع البحث * املشرف على ألاطروحةّ التبخص 

1ّ
    

2ّ
    

3ّ
    

4ّ
    

..ّ
    

 .4ي النقطة مشاريع البحث املذكورة ف)*( 
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 للمشاركة في املسابقة: املقبولةاملاست  مسارات  -9
 .بعد املوائمة( ّو)قبل  لى نفس الشعبةإ ينتمت تياملاست  الصات تبخصّ  كل ّ

 

كوين لتعزيز املعارف:   -12
 
 برنامج الت

شاطات
 
داس ي  الن داس ي  1الس   2الس 

في التبخصص والتي لها  يةدروس تعزيّز

ّعالقة بالتكوين في الدكتوراه
 عناوين الدروس والحجم الساعي عناوين الدروس والحجم الساعي

ة  الحجم الساعي الحجم الساعي دروس في املنهجي 

 الحجم الساعي الحجم الساعيّ لبيداغوجيافي التعليمية وا تمهيدية دروس

صال دروس
 
 الحجم الساعي الحجم الساعيّفي تكنولوجيات إلاعالم والات

 الحجم الساعي الحجم الساعيّي اللغات ألاجنبيةدروس في تعزيز القدرات ف

 العدد والعنوان العدد والعنوان ملتقيات

 :هام

 .الدروس املقدمة تدخل في إطار الحجم الساعي لألساتذة الباحثين 

  اعي لدروس د الحجم الس  ا. يمكن 16املعارف بساعتين )دعم يحد  تنظيم هذه ( أسبوعي 

ص أو  روس حسب كل  تخص   .في نفس الشعبةجمعها الد 

 صال
 
روس في تكنولوجيات إلاعالم والات ة البحث ، ميمكن للد  أن  ودروس البيداغوجيانهجي 

 . الشعبتكون مشتركة بين 

  لطالب الدكتوراه والذي  ين املكتسبات واملتابعة املستمرةلتدو  إجباري دفتر طالب الدكتوراه

  PROGRESيتم إدراجه في املنصة الرقمية 

11- ّ
 
ّ في وّنلاملتدخ

 
  :املعارف بدعماملتعلق  كوينالت

قب
 
فة الاسم والل  *الص 

شاط
 
)دروس، ورشات،  طبيعة الن

 محاضرات، ...الخ(

   
   
   

 ..... ،محاضر ،مشاركأستاذ مدعو،  )*(
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12- ّ
 

ولية:ركاءالش فاقيات الوطنية والد 
 
 : الات

فاقيات بامللحق(
 
ّ )ترفق الات

 ّ ّ:سات املشاركةاملؤس 

 :(،...الخخابر، مراكز بحثامعات، شركات، م)ج

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

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

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

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

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

13- ّ
 
ّبخابر املوطين هياكل الت

 
ّ: كوينودعم الت

   ّمبخر
 
ّكوين:توطين الت

 

 مدير املبخر  اسم املبخر 

  

  

 

 أخرّى هياكل:ّ
 

ّ/ مسؤولمدير ّهيكلاسم ال
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ّ: : 11ـق رقم ـق رقم ــــــــــــــــــــــامللحامللح
 
ّنموذج السي ة الذ
 
ّنموذج السي ة الذ

 
ّاتية إلرفاقه ألي مشارك في الت
 
ّّكوين كوين اتية إلرفاقه ألي مشارك في الت

ّ ّفي الد    ((صفحة على ألاكثرصفحة على ألاكثر))  كتوراهكتوراهفي الد 

 

ّ.....................................................................................ّالاسم واللقب:

 .....................................................................................ّالشهادة ألاخي ة املتحصل عليها وتاريخ الحصول عليها:

 .....................................................................................ّالتبخصص:

 .....................................................................................ّالرتبة:

 .....................................................................................ّاملهنة:

 .....................................................................................ّء:مؤسسة الانتما

 .....................................................................................ّرقم الهاتف املحمول:

 .....................................................................................ّرقم الهاتف/ الفاكس:

 .....................................................................................ّالر يد إلالكت وني:

 .....................................................................................ّ:الاهتمامات العلمية 

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

 .....................................................................................ّاملنشورات املنجزة خالل الخمس سنوات ألاخي ة:

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

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

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

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

 

ّ

ّّ

ّّ

ّّ
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ّّألاهداف املحددة للتكوين املقت ح ألاهداف املحددة للتكوين املقت ح : : 22رقم رقم ـق ـق ــــــــــــــــــــــامللحامللح

  :ألاهداف:ألاهداف    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  املقت حة:املقت حة:  العالقة بين املشاريعالعالقة بين املشاريع  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ّّبطاقة تلخيصبطاقة تلخيص  ::33ملحق ملحق 

 المــؤّرخ فـي          رقـم بالقــرار  ملحـق

 وراهـادة الّدكتـل شهـن لنيـان الّتكويـلضم............. جامعــة ل ـتأهيوالمتضّمـن 

 2022-2021ة ـامعيجة الـلّسنبعنـوان ا ةـب المفتوحـالمناص ويحـّدد عـدد
 

Domaine Filière 
Responsable de la filière 

(Formation doctorale) 
Spécialités 

Nombre de places 

pédagogiques par 

spécialité* 

Total (Filière) 
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ة  ::44ملحق ملحق  ةرأي وتأشي ات الهيئات إلادارية والعلمي  ّّرأي وتأشي ات الهيئات إلادارية والعلمي 

 امضاء مسؤول التكوين في الدكتوراه

ّ
 
جنة العلمية للقاملجلس العلمي للمعهد أو  أو يةاملجلس العلمي للكل

 
 درسة()املسمالل

 تأشيرة:الرأي و ال

 

اريخ:  الت 

 

 

 هيكل آخر أواملبخر  مجلس 

 تأشيرة:الرأي و ال

 

 اريخ:الت  

 

 

 

سة  مدير املؤس 

سةرأي وتأشيرة   :مدير املؤس 

 

 اريخ:الت  

 

 


