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 إعــــــــــــــــالُ

احملّدد للٗفٗات تطبٗق األحلاً املتعمقٛ  0102ضبتىرب  01املؤّزخ يف  071طبقا ألحلاً القساز الٕشازٙ زقي 

( وٍْ ، ٌعمي   الطادٚ  األضاترٚ املرتغخني لمتأِٗن اجلاوع٘  أُ املمف حيتٕٙ  10بالتأِٗن اجلاوع٘ ، الضٗىا املادٚ )

 عمٜ واٖم٘ :   

 طمــب خطـ٘ .طمب      10

 . وَ وقسز التجبٗت يف الستبٛ ُ  ٌطخٛ         10

 تبني عدد ضٍٕات العىن الفعمٗٛ .غّادٚ عىن حدٖجٛ  10

 .احملصن عمّٗا  اجلاوعٗٛ ٌطخٛ عَ الػّادات   10

 . تصسٖح غسيف بعدً إٖداع ومف التأِٗن يف أٙ داوعٛ أخسٝ وصادق عمْٗ  10

 . عَ أطسٔحٛ الدكتٕزآ ٌطخٛ 10

10 

10 

 .الطريٚ الراتٗٛ ،ٖٕضح خمتمف وساحن املطاز املّين لمىرتغحبٗاُ 

 الٕثاٟق املتطىٍٛ جمىٕع أعىاه املرتغح لمتأِٗن اجلاوع٘ ،طبقا لمىمخق املسفق بّرا القساز .

ٔ   العمىٗٛ صفخات ، ٖربش فْٗ املرتغح جمىٕع أعىالْ ( 01) إىل عػسٚ  ( 10) مخظ  وَ  ٖتلُٕ   ومخص 10

 .البٗداغٕدٗٛ

 

  

 ٌاٟب ودٖس اجلاوعٛ                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 0داوعــٛ البمـٗــــــدٚ    
 ٌٗابٛ ودٖسٖٛ اجلاوعٛ لمتلَٕٖ يف الطٕز الجالح

 ٔالتلَٕٖ ملا بعد التدّزجٔالتأِٗن اجلاوع٘  

 0100/ ُ.ً.ج.ط.خ.ت.ج.ت.ع/        السقي:

UNIVERSITE DE  BLIDA   2 

vice rectorat de la formation  en troisième cycle 
et de l’habilitation universitaire et de 

 la formation en post-graduation 

 



 ومف التأِٗن اجلاوع٘ اخلاص باألضتاذ الباحح 

(  3، 2، 1اإلدازٖٛ املطمٕبٛ ٖتعني أُ ٖطي ومف الرتغح عمٜ عٍاصس وَ كن ف٠ٛ وَ الف٠ات ) عمٜ غسازالٕثاٟق

 املركٕزٚ أدٌآ وػفٕعٛ بلن الٕثاٟق اليت تدعىّا :

 ٌػاطات البٗداغٕدٗٛ   (0   

 تدزٖظ حماضسات  -
 إدازٚ األعىاه املٕدّٛ  -
 وتابعٛ األعىاه التطبٗقٗٛ  -
 دزٔع وطبٕعٛ  -
 األعىاه املٕدّٛ  وطبٕعٛ -
 إصداز كتاب  -
 بصسٖٛ –دزٔع مسعٗٛ  -
 دزٔع عرب الػبلٛ  -
 املسافقٛ  -
 وتابعٛ املرتبصني  -
 املػازكٛ يف العالقٛ بني اجلاوعٛ ٔاملؤضطٛ  -
 املػازكٛ يف التٍػٗط البٗداغٕد٘ عمٜ غلن ٌدٔٚ أٔ ٔزغات  -
 تأطري وركسات املاضرت  -
 ٚ أٔ غريِااملػازكٛ يف التلَٕٖ يف الدكتٕزآ عمٜ غلن ٌدٔ -

 ٌػاطات البخح   (0

 وٍػٕزات وَ الصٍف " أ" -
 وٍػٕزات وَ الصٍف " ب " -
 وٍػٕزات وَ الصٍف " ج " -
 وداخالت ٔطٍٗٛ -
 (OMPIاملٍظىٛ العاملٗٛ لمىملٗٛ الفلسٖٛ )  PCTبساٞٚ اخرتاع  -
          (INAPIاخرتاع املعّد اجلصاٟسٙ لمىملٗٛ الصٍاعٗٛ ) -

 نشاطات أخرى   ( 3

 لمىادطتري تأطريوػرتك -

 تأطريوػرتك ألطسٔحات الدكتٕزآ -

 املؤلفات العمىٗٛ  -

 تٍظٗي التظاِسات العمىٗٛ -

 (Tempus CMEPالتعأُ الدٔل٘ ) -

 املػازكٛ يف التٍػٗط العمى٘ )تقسٖسخربٚ( -

 ،خمربحبح ،...( CNEPRUعقد حبح) وػازٖع  -

 ٖسدٜ اإللتصاً برتتٗب املمف حطب التطمطن املركٕز أعالٓ . مالحظة:


