
1 

 

 جامـعة يحي فارس بالمدية
التسييـر التجارية وعلوم علومالكليـة العلوم االقتصاديـة و   

 (0202-0202)عهدة  ،مستخرج من النظام الداخلي للمجلس العلمي
 تنظيمية عامة إجراءات-أولا 

شهور، بناء على استدعاء من رئيسه،  (30)جيتمع اجمللس العلمي للكلية يف دورة عادية مرة كل ثالثة  :(20المادة )
 ه أو بطلب من عميد الكلية. ئأعضا (2/0)وميكن أن جيتمع يف دورات استثنائية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 

 نهاية جوان؛-منتصف أفريل؛ -بداية فيفري؛ -منتصف أكتوبر؛ مواعيد الدورات العادية:  -
 و املواضيع( االستثنائية اليت انعقد من أجلها فقط.   يتضمن جدول أعمال الدورة غري العادية املوضوع )أ -

حيّضر رئيس اجمللس العلمي للكلية جدول أعمال اجمللس بالتشاور مع عميد الكلية. وميكن ألعضاء  :(20المادة )
يف جدول األعمال عند افتتاح اجللسة، شريطة أن تكون بطلب من  ضرورية ومستعجلةاجمللس إدراج كل مسالة يروهنا 

 ه احلاضرين على األقل، وال تتطلب حتضرياً مسبقاً.ئ( أعضا2/0لثي )ث
يف الظروف العادية، جيب على كل األطراف )أساتذة، إدارة، أو غريمها( أن يقدموا أي ملف معين : (22المادة )

بالدارسة والتقييم يف اجمللس إىل األمانة، خالل الفرتة احملددة يف إعالن رئيس اجمللس، وال ننتظر حىت حيني موعد 
 .راسة والتقييمالداجتماع اجمللس لتقدميه، خاصة إذا كانت امللفات املعنية تتطلب 

يوما على  (51)يتّم إعالم األساتذة وكل املعنيني باجتماع اجمللس العلمي يف دورته العادية مخسة عشر : (20المادة )
، االستثنائيةاألقل من تاريخ انعقاده، وترسل الدعوات لألعضاء خالل أسبوع من تاريخ انعقاده. ويف حالة الدورة 

 عن االجتماع، وُتسّلم الدعوات قبل يومني من انعقاده. تكون مهلة أسبوع كافية لإلعالن
ه على األقل. وإذا مل يكتمل النصاب، حيق ئأعضا (2/0)ال تنعقد اجتماعات اجمللس إال حبضور ثلثي : (20المادة ) 

جتماع يرسل خالل الثمانية أيام املوالية لال ثان   بعد استدعاء   ،للمجلس أن جيتمع مهما كان عدد األعضاء احلاضرين
 األول.

يصادق اجمللس على اآلراء والتوصيات والقرارات باألغلبية البسيطة، ويف حالة تساوي األصوات يكون : (20المادة )
  .علنياا صوت الرئيس مرجحاً، ويكون التصويت 

ميكن لرئيس اجمللس العلمي استشارة أو دعوة أي شخص من الكلية، بشأن املساعدة يف حتضري : (20المادة )
أشغاله أو احلضور يف االجتماع، حبكم معرفته أو إتقانه للمجال املستدعى ألجله، دون أن يكون له أي حق يف 

 التصويت. 
لمي والعالقات اخلارجية بأمانة اجمللس العلمي، تضطلع نيابة الكلية املكلفة مبا بعد التدرج والبحث الع: (20المادة )

 ويتّم وضع حتت تصرفه الوثائق والوسائل الضرورية لتأدية مهامه. ويّتم انتخاب كاتب اجللسة لعهدة كاملة.
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كل عضو من اجمللس العلمي يقّدم ملفاً شخصياً إىل اجمللس العلمي، ال ميكنه حضور اجتماع اجمللس : (20المادة ) 
وتتعلق هذه امللفات مبلفات العطل العلمية، وطلبات اعتماد  .عدا رئيس اجملس العلمي والعميد، راسة ملفهيف فرتة د

أية حالة تتعلق بتعارض املصاحل، مبعىن أن تكون هناك مصلحة لعضو اجمللس  وأمشاريع البحث، واملناصب العليا، 
 العلمي، وميكن أن يؤثّر حضوره على عملية اختاذ القرار بشأن هذه املصلحة؛ 

يستطيع رؤساء اللجان العلمية اقرتاح أي مسألة تدخل ضمن صالحيات اجمللس العلمي، توّجه يف  :(02المادة )
 التربيرية إىل رئيس اجمللس خالل اآلجال احملددة يف اإلعالن.حمضر مرفق بالوثائق 

قصد ربح الوقت وتسهيل العمل وعدم إطالة اجتماعات اجمللس، ميكن لرئيس اجمللس بالتعاون مع  :(00المادة )
رؤساء اللجان العلمية أو أي عضو أو أستاذ آخر، حتضري بعض امللفات قبل تقدميها إىل اجمللس العلمي )ملفات املنح 

 والعطل العلمية، وغري ذلك(.
بعد ضبط جدول أعمال اجمللس وإرسال الدعوات لألعضاء، ال ميكن بعدها إضافة أي موضوع أو  :(00المادة )

 .عميد الكلية أو حيددها رئيس اجمللس العلمي نقطة أخرى إىل جدول األعمال، إال يف حالة الضرورة القصوى
عمال ولغاية موعد االجتماع، خالل الفرتة ما بني استالم أعضاء اجمللس للدعوات املتضمنة جدول األ: (02المادة )

ميكن لألعضاء يف أي وقت االطالع على امللفات املعنية لدى رئيس اجمللس، وال ميكن قبل هذه الفرتة االطالع عليها 
 عند تواجدها لدى األمانة.

ُتدّون نتائج أعمال اجمللس يف حمضر، وُتسجل يف دفرت خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس  :(00المادة ) 
 إىل عميد الكلية نسخة ورقية منه رسلتُ جمللس، ويوّقع حمضر االجتماع من طرف رئيس اجمللس وكاتب اجللسة، مث ا

يومًا املوالية لتاريخ ( 51)إىل أعضاء اجمللس خالل اخلمسة عشر نسخة الكرتونية و  يتوىل إرساله ملدير اجلامعة.الذي 
 الكلية االلكرتوين.وموقع  لوحة اإلعالنات يفاحملضر يف الكلية ملخص االجتماع، ويتّم نشر 

؛ ، باستثناء حاالت الطلبةال يتّم استخدام القرعة يف الفصل بني احلاالت املدروسة ويُلجأ إىل التصويت: (00المادة )
دمية يف الدرجة العلمية ويف حالة تساوي األصوات تكون الدرجة العلمية العليا هي الفصل يف ذلك، وبعدها األق

 ، وإذا استمر تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.األخرية
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 الدراسة في مرحلة ما بعد الّتدرج :-ثانياا 
 :  فتح الدراسة في التكوين في الدكتوراه )الطور الثالث(: (16المادة )

حّيدد اجمللس العلمي للكلية األهداف العامة للتكوين يف الدكتوراه، يف حدود القدرة الفعلية على التأطري )احلد  -أ
طلبة(، واإلمكانيات املادية املتاحة، والتوافق مع االحتياجات  30املسموح به لكل أستاذ من مصف األستاذية وهو 

 ذات الصلة(؛)تلك املتعلقة باألولوية الوطنية وأولوية الكلية 
ميكن ألي أستاذ مبصّف األستاذية أن يقرتح فتح )أو متديد( دراسة يف التكوين بالدكتوراه، ويفّضل أن يكون برتبة  -ب

التخصص املقرتح فتحه ضمن التخصصات يكون أن  شريطة، أستاذ، وممن ثبتت كفاءته ونزاهته وخربته يف ذلك
 أمهها:  المتطلباتجيب أن خيضع االقرتاح املذكور إىل بعض كما   املؤهلة واملفتوحة يف الكلية.

يتطلب من األستاذ املقدم لالقرتاح القيام باستشارة واسعة مع األساتذة ذوي اخلربة وكذا رؤساء اهليئات العلمية  -
رؤساء املخرب،  مديريرئيس اجمللس العلمي، رؤساء اللجان العلمية،  عميد الكلية،واإلدارية ذات الصلة )

 األقسام(؛
تتعلق االستشارة بتسمية التخصص، الفرع )الشعبة(، برنامج التكوين، األهداف العامة للتكوين، املسارات،  -

 أعضاء جلنة التكوين، التطابق مع التشريعات السارية املفعول، وغريها؛
 تكون موافقة اجمللس العلمي على مشروع التكوين هنائية. -

 واملصادقة عليها؛ اجمللس العلمي بتقييم نتائج مسابقات الدكتوراه (: يقوم17المادة )
 وتأطير طلبة الدكتوراه )الطور الثالث(: (: تدريس18المادة )

فتح باب املشاركة لألساتذة الدائمني العاملني بالكلية من مصّف األستاذية، لتدريس وتأطري طلبة الدكتوراه، وأن  -أ
، حتكمه اجلوانب العلمية فقط، وليس ضروريا أن تكون استثنائياا يكون اللجوء إىل أساتذة من خارج الكلية واجلامعة 

مبادة واحدة لكل أستاذ  تسقيف مواد التدريسمع . التكوين فقطعملية التدريس والتأطري مقتصرة على أعضاء جلنة 
 الحجم الساعيضمن  ويتّم احتساب مادة واحدة فقط. اقتصاد قياسي(يف السداسي عدا املواد اليت تعاين عجزًا )

 ؛لألستاذ
( 90)بتسع ( الثالثالطور حيدد العدد األقصى لإلشراف على األطروحات )دكتوراه علوم ودكتوراه التسقيف:  -ب

، وال يقتصر االشراف على أعضاء جلنة التكوين يف الدكتوراه فقط، بل يفّضل التدوير داخل أطروحات لكل أستاذ
 ؛الشعبة

، وال تُقبل مواضيع خارج يراعى يف اختيار املوضوع التخصص املسجل فيه من قبل الطالب اختيار الموضوع: -ت
 ؛ذلك

األستاذ املشرف لتخصص  تخصصراعى يف األستاذ املشرف تطابق ي تخصص وانتماء األستاذ المشرف: -ث
 الطالب )شريطة متكن األستاذ من شعبةالطالب )تطابق كلي، أو تطابق جزئي(، أو يكون املشرف من نفس 
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يف الدكتوراه اليت تشرف على ختصص الطالب املعين  عضواا من فرقة التكويناملوضوع(، أو يكون املشرف 
 باإلشراف. واستثناء يف ختصص احملاسبة والتدقيق، تقبل التخصصات اليت تشتمل يف تسميتها على كلمة "مالية"؛

نظرا حلاجة أساتذة الكلية لإلشراف )سواء املشرف أو املشرف املساعد(، وافق اإلشراف من خارج الجامعة:  -ج
ودكتوراه  لطور الثالثادكتوراه لألساتذة من خارج الكلية باإلشراف على طلبة  عدم السماحعلى  اجمللس العلمي

  علوم؛
 ؛، باتّباع اإلجراءات السارية املفعولميكن االستعانة بأساتذة من خارج اجلامعة يف وضع أسئلة مسابقة الدكتوراه -ح
سنوات، وميكن ملدير اجلامعة أن يرّخص بصفة  (30)( هي ثالث الطور الثالثخبصوص مدة حتضري أطروحة ) -خ

(، بناء على رأي معلل من طرف املشرف وجلنة التكوين يف الدكتوراه، وباقرتاح من 20) سنتيناستثنائية، إضافة 
 طرف اجمللس العلمي يف دورته العادية هناية السنة اجلامعية، أو يف دورته االستثنائية شهر سبتمرب من كل سنة؛

  : تغيير وتعديل العنوان والمشرف للدكتوراه )الطور الثالث، علوم(:(00المادة )
  الثالث:دكتوراه الطور  -أ
: ميكن تغيري املشرف و/ أو موضوع أطروحة الدكتوراه خالل أول سنتني من تاريخ التسجيل، بعد تقدمي التغيير - 

من االشراف للسنة  ُيحرم األستاذانويف حالة تغيري املشرف . طلب يتضمن تربيرًا لذلك التغيري إىل جلنة التكوين
 ؛املوالية، عدا احلاالت القاهرة )مرض املشرف، وفاته، مغادرته أرض الوطن(

، شرط أن ال غاية السنة الخامسة: ميكن تعديل موضوع أطروحة الدكتوراه خالل سنوات التسجيل إىل التعديل  - 
تاريخ  ذلك أن يسبقو  ،تعديل جزئي(، ويكون ملرة واحدة خالل املسار الدراسيميّس الّتعديل جوهر اإلشكالية ) 

 إيداع األطروحة.
 دكتوراه علوم :  -ب
 ،استثناًء وألسباب معقولة تغيري املشرف، بشرط قبول املشرفني )القدمي، واجلديد( للطالب: مُيكن تغيير المشرف- 

ويف . إذا كان األول على قيد احلياة وداخل الوطن، وإذا استوىف املشرف الثاين شرط حصوله على مصّف األستاذية
من االشراف للسنة املوالية، عدا احلاالت القاهرة )مرض املشرف، وفاته، مغادرته  ُيحرم األستاذانحالة تغيري املشرف 

 أرض الوطن(؛
: مُيكن للطالب تغيري وتعديل العنوان، ويكون مرة واحدة خالل املسار الدراسي لكل تغيري  تغيير وتعديل العنوان -

 تاريخ إيداع األطروحة. ذلك أن يسبقو ولكل تعديل، 
 يتقيد الطالب بدليل إعداد املذكرات واألطروحات .المواصفات الشكلية والمنهجية:  -(02المادة )
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 الدكتوراه )الطور الثالث( :مناقشة أطروحات  -(00المادة )
 : لجنة المناقشة -أ

يقرتح األستاذ املشرف جلنة علمية ملناقشة األطروحة للطالب الذي يشرف عليه، وميكن للجنة التكوين اعتماد هذه  -
 العلمية والقانونيةاللجنة مباشرة، كما ميكنها تغيري واحد أو أكثر من أعضاءها، الذين ال تتوفر فيهم الشروط 

املنصوص عليها يف التشريعات السارية املفعول )خاصة التخصص والدرجة العلمية(، مث يقدم رئيس جلنة  والتنظيمية
 إىل اجمللس العلمي للمصادقة على هذه اللجنة؛ التكوين طلباً 

م األساتذة حسب ختصصاهتم يت بقائمةلتسهيل عملية مراقبة ختصصات أعضاء جلنة املناقشة، يتم االستعانة  -
، رئيس اللجنة يمكن أل يكون من ذوي الختصاصعلمًا أّن  ،من طرف رئيس اجمللس العلمي الغرضحتضريها هلذا 

 ؛لكن من نفس الشعبة
( يف برنامج 32ميدانية واستخدمت أداة االستبانة، يتطلب وجوباً إدراج متخّصَصني ) كل أطروحة تضمنت دراسة  -

SPSS  ةإىل أربع ثالثة)واحد من داخل الكلية وآخر من خارجها(. كما تتضمن أطروحة االقتصاد الكمي 
  متخصصني يف ذلك؛

، ويف حالة تساوي الدرجات العلمية ألعضاء اللجنة، حُتال برتبة "بروفيسور"أستاذ  وجوباً يرتأس جلنة املناقشة  -
 أن يكون من داخل اجلامعة؛ وجيبمث األكرب سناً،  الرتبة مث يف الدرجةيف  رئاسة اللجنة إىل األستاذ األكثر أقدمية

أساتذة باحثني من مصف األستاذية ( 20ستة )( من الطور الثالثتتشكل جلان مناقشة أطروحات الدكتوراه ) - 
و )أ . وعند تغيب واحدعضوين من خارج جامعة المدية)رئيس، مقرر، وأربعة أساتذة ممتحنني(، على أن تتضمن 

اثنني( من املمتحنني ميكن إجراء املناقشة خبمسة أو أربعة أعضاء كحد أدىن، بشرط أن يكون أحدهم على األقل من 
. ويف حالة تغيب عضو )أو عضوين( يتوجب إرسال تربير كتايب )اعتذار عن حضور املناقشة(، خارج جامعة المدية

بعدم اعرتاضهم على إجراء املناقشة يف غياهبم، وجيب على رئيس جلنة ه إىل رئيس جلنة املناقشة، ويتّم اإلقرار فيه وجّ يُ 
طوال عهدة  ماا من لجان المناقشةااستبعاده تموعند تغيب أي عضو ممتحن يتم . املناقشة إرفاقه مبلف املناقشة

 ؛اجمللس، مع استثناء احلاالت القاهرة اليت جيب تربيرها )مرض مقعد، إقامة باملستشفى، توقف قانوين حلركة النقل(
يف الدكتوراه والتأهيل  مرات سنوياا  خمسال يتّم إدراج أي عضو  )من داخل الكلية( يف جلنة املناقشة أكثر من  - 

من  لألعضاء التسقيف بمرتيناجلامعي، مع مراعاة العجز يف بعض التخصصات، ويستثىن من ذلك املشرف. ويتّم 
 خارج الكلية؛

االحرتام التام لشرط عدم وجود قرابة عائلية مباشرة بني أعضاء اللجنة املقرتحني واألستاذ املشرف وأيضا مع  -
 الطالب املرتشح؛
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يوما لتقدمي تقاريرهم؛ وبعد انقضاء األجل املذكور آنفاً، يعوض العضو الذي مل  (51)متنح ألعضاء اللجنة مهلة  - 
يوماً، وتستثىن يف ذلك مدة  (51)أقصاه  يقدم تقريره لنفس كيفيات التعيني املذكور سابقاً، ومينح العضو اجلديد أجالً 

 العطلة الصيفية؛
التكّفل بّلغ األخرية للمشرف من أجل (، تُ تقرير سلبية موضوع حتفظات جوهرية )عندما يكون مشروع األطروح - 

. وإذا رفض املشرف الّتحفظات، ُتشّكل جلنة ثانية حسب نفس اإلجراءات املعروفة، ويف هذه احلالة يكون قرار هبا
 األغلبية.اللجنة الثانية هنائياً وغري قابل للطعن، ويتّم أخذ القرار أثناء املداوالت برأي 

 اللجنة ملّخصاً عن جممل التقارير، زيادة عن تقريره الشخصي. يقّدم رئيس-
 " أو "مشرف جداُ"، معت اللجنة، مُينح الطالب لقب "مشرفعقب املناقشة وبعد مداوال األطروحة:تقييم  -ب

نوعية األعمال وطريقة عرضها إمكانية هتنئة الطالب احلائز على اللقب شفويًا وعلنياً، على لسان رئيسها، بناء على 
 املمتازين.

 املناقشة؛عند تأجيل الطالب املرتشح، يبّلغ كتابيا باألسباب اليت عّللت قرار جلنة  المترشح:تأجيل الطالب  -ت
  المختصة:شروط إيداع األطروحة للتقييم لدى الجهات  -ث

 الدكتوراه؛طلب تشكيل جلنة املناقشة، يُوّجه للسيد رئيس جلنة التكوين يف  -
نقطة موزعة طبقا للقانون الساري املفعول، للمسجلني ابتداء من السنة  583احلصول على  العلمية:األعمال  -

. على أْن تكون ويتطلب إرفاق املقاالت واملداخالت ومجيع الوثائق ذات الصلة بذلك. 2352/2352اجلامعية 
. وأما طروحةال يتضمنها فهرس األريات أخرى متغ اموال يتم إقح، صلة بموضوع األطروحةذات  املقاالتمجيع 

  ؛املداخالت فيجب أن تكون يف إطار الشعبة اليت يتبعها الطالب
 ؛ 2352/2352دفرت طالب الدكتوراه للمسجلني ابتداء من السنة اجلامعية  -
 ؛ (2، ملحق 5يتضمن وثيقتني )ملحق رقم  تقرير املشرف -
 بانتظام؛وثيقة يقدمها الطالب تثبت أنه مسّجٌل  -
( نسخ  أخرى، يتّم إيداعها 1خبمس )-بعد موافقة جلنة التكوين–تستكمل الحقا  جملدةمن األطروحة  نسخة -

 ؛باجمللس العلمي خالل اآلجال اليت حيددها اعالن اجمللس العلمي
 ؛، شرط جناحه يف السنة الثالثةاستيفاء املدة القانونية، وهي انقضاء السنة الثالثة، أي هناية جوان -
املؤرخ يف  0املنشور و  (،5 )امللحق 32/32/2352املؤرخ يف  152تطبيق القرار  المقال:مواصفات  -ج

والتعليمة  ،38/30/2358الصادرة يف  125والتعليمة  ،50/38/2350 املؤرخ يف 5502القرار و  ،32/32/2350
 . 2350الصادرة يف فيفري  25
يف حالة أو لشعبة التكوين حيمل املقال اسم جامعة حيي فارس باملدية، وأيضًا خمرب االرتباط لألستاذ جبب أن  -

 ؛2352/2352. وذلك للمسجلني ابتداًء من وجود ذلك
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أي  ،مع وجوب ترخيص املشرف بذلك، مع إرفاق اسم املشرف اختياراً اسم الطالب إجباراً املقال جيب أن حيمل  -
وترفض املقاالت املشركة ، فقط ومساعد املشرف إن وجد أو مشرتكا مع املشرف مع الرتخيص يكون املقال فرديا

 ؛2352/2352وذلك للمسجلني ابتداًء من  .مع طلبة وأساتذة آخرين
يكون اسم الطالب يف املرتبة األوىل يليه اسم األستاذ املشرف يف قائمة املؤلفني للمقال املنشور، عدا اجملالت اليت  -

. وذلك للمسجلني رتتيب األجبدي. وميكن أال يتضمن املقال اسم املشرف إذا رّخص هذا األخري بذلكتعتمد ال
 ؛2352/2352ابتداًء من 

الصادرة يف اجلزائر  مع اعتبار اجملالت .C ،B :أن يكون املقال املرتبط بإيداع األطروحة ضمن جملة مصنفة -
 ؛وطنيةجمالت ( C ،B) املصنفةو 

، ميكن إضافة المجالت األجنبية. ويف حالة ASJPيف األرضية  موجودة بمجلة وطنيةميكن إضافة مقال آخر  -
مقال آخر مبجلة صادرة عن هيئة جامعية )جامعة، كلية، خمرب أو هيئة حبث تابعة للجامعة(، وهلا دليل تسجيل 

 تكون اجمللة حمكمة؛ سنوات، وأن 0قانوين وهلا أقدمية ال تقل عن 

جيب أن يكون املقال يف  الدراسة النظريةأن يكون املقال غري مستنسخ من أطروحة الدكتوراه؛ ففي حالة  -
، ميكن أن يكون املقال عبارة عن ملخص للدراسة التطبيقية الدراسات الكميةويف حالة  ؛إشكالية األطروحة

 تضمنهتال  عدم إضافة متغير جديدجيب يف احلالتني، و . لألطروحة، أو يكون له عالقة بإشكالية األطروحة
 ؛إشكالية األطروحة أو فهرسها

يف حالة إيداع الطالب وعدا بالنشر، جيب إرفاق نسخة من املقال مؤشر عليه من طرف اجمللة املعنية، وتسمح  -
 .دون انتظار صدور المجلةهذه الوثيقة باستالم شهادة الدكتوراه 

اجمللة الورقية، واالكتفاء بشهادة النشر مدون هبا الرابط االلكرتوين  إعفاء األساتذة وطلبة الدكتوراه من تقدمي -
، أو وعد بالنشر مع مطبوع عليه الرابط االلكرتوين رضيةعلى األ وصفحة امللخص ونسخة من املقال، للمقال
النسخة  ، أو وعد بالنشر مع1922جوان  12خمتوم من طرف اجمللة للمقاالت املقبولة للنشر بعد  احملّكماملقال 

، وال تُقبل 1922جوان  12وشهادة النشر للمقاالت املقبولة للنشر قبل  وصفحة امللخص االلكرتونية للمقال
مع قبول املقاالت املنشورة ورقيا قبل هذا التاريخ ومل تُنشر بعد. صادر بالنشر  اً تلك املقاالت اليت حتمل وعد

علمًا أن قائمة اجملالت  .asjpنية بشرط وجودها يف نظام دون مطالبة املعين بشهادة نشر أو أي وثيقة الكرتو 
 منذ هذا التاريخ فقط. وهي سارية املفعول، 24/92/1920، بتاريخ 2341القرار املصنفة مّت توسيعها مبوجب 

القرار ، 38/30/2358املؤرخ يف  0املنشور تطبيق  مناقشة أطروحة دكتوراه علوم والماجستير : -(00المادة )
الصادرة يف فيفري  25والتعليمة  ،38/30/2358الصادرة يف  125والتعليمة  ،50/38/2350 املؤرخ يف 5502
2350. 
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تسجيالت متتالية، وحيدد العدد األقصى للتسجيالت  (35)ال ميكن مناقشة أطروحة دكتوراه علوم إال بعد بلوغ  -أ
( سنوات، وميكن أن مُينح املرتشح تسجياًل سادسًا استثنائيًا من طرف اجمللس العلمي، بناًء على رأي معلل 1ب )

 من طرف األستاذ املشرف.
 ؛ج()الفقرة.  25مبواصفات املقال طبقاً للمادة الّتقيد  -ب
مها الطالب الذي يقرتح األستاذ املشرف جلنة علمية ملناقشة األطروحة أو املذكرة اليت يقد :اللجنةاقتراح  -ت

يشرف عليه. وميكن للمجلس العلمي قبول اللجنة أو تغيري عضو أو أكثر، إذا مل يتم استيفاء الشروط السارية 
-0)استناداً للتعليمة  (، وتتكفل اللجنة العلمية للقسم مبراقبة ذلك مسبقااملفعول )خاصة التخصص والدرجة العلمية

 (.0، ص2338
، عدا الفقرات تسري عليه نفس مواصفات مقال أطروحة دكتوراه الطور الثالث: مواصفات المقال -ث

 ؛2358/2350( الذي يبدأ تاريخ سرياهنا منذ 0،2،5)
: يسري على أطروحات الدكتوراه علوم ومذكرات املاجستري ما ورد خبصوص دكتوراه الطور احترام التخصص -ج

 (؛0و  2و  5 الفقرات:) ، أ 25الثالث يف املادة 
يسري على أطروحات الدكتوراه علوم ومذكرات املاجستري  ما ورد خبصوص دكتوراه  :رئاسة لجنة المناقشة  -ح

 (؛5) الفقرة ، أ 25الطور الثالث يف املادة 
  ، أ(؛25)املادة  2: يسري عليها ما ورد يف الفقرة التسقيف -خ
اللجنة املقرتحني واألستاذ املشرف وأيضًا مع االحرتام التام لشرط عدم وجود قرابة عائلية مباشرة بني أعضاء  -د

 الطالب املرتشح.
ها على قابلية مناقشتها، وحيررون يف هذا الغرض ئجتتمع اللجنة رمسيًا ملناقشة األطروحة، عندما يّتفق أغلبية أعضا -ذ

 تقريراً إجيابياً.
 هيكل لجنة المناقشة: -ر
أعضاء على األكثر )رئيس، مقرر،  (35): تتشكل جلان مناقشة مذكرات املاجستري من مذكرات الماجستير -

عضوين ممتحنني(، ويف حالة تغيب أحد املمتحنني ميكن إجراء املناقشة بثالثة أعضاء فقط، ويستحسن أن يكون 
عضو واحد على  نصف أعضاء اللجنة من داخل جامعة املدية، وإذا تعّذر ذلك جيب أن حتتوي اللجنة على األقل

وعضو واحد على األقل من داخل الكلية إذا كان أغلب  من خارج الكلية إذا أغلب أعضاءها من داخل الكلية،
 أعضاءها من خارج الكلية.  

وجيب أن أعضاء ممتحنني(،  5أعضاء )رئيس، مقرر،  (32): تتشّكل اللجنة من ستة أطروحات الدكتوراه علوم -  
واحد )أو اثنني( من املمتحنني ميكن إجراء املناقشة  تغيبويف حالة يكون نصف أعضائها من خارج جامعة املدية. 

 .إثنين من خارج جامعة المدية، بشرط أن يكون أربعة أعضاء كحد أدنىخبمسة أو 
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اللجنة يتّم اإلقرار فيه بعدم ويف حالة الغياب، جيب على األعضاء املعنيني توجيه تربير كتايب بذلك إىل رئيس 
أعضاء ويُرسل االعرتاض على إجراء املناقشة يف غياهبم، وجيب على رئيس جلنة املناقشة إرفاق التربير مبلف املناقشة. 

 ، ( يوماً 23التقارير إىل رئيس جلنة املناقشة يف أجل أقصاه ) اللجنة
على أطروحات دكتوراه علوم ومذكرات املاجستري يسري تقييم مذكرات الماجستير وأطروحات دكتوراه علوم:  -ز

 ب.، 25( يف املادة الطور الثالثما ورد خبصوص الدكتوراه )
(، تبّلغ تقرير سلبيعندما يكون مشروع األطروحة موضوع حتفظات جوهرية )حالة وجود تقرير سلبي:   -س

ُتشّكل جلنة ثانية حسب نفس  األخرية للمشرف من أجل أخذها بعني االعتبار. وإذا رفض املشرف الّتحفظات،
اإلجراءات املعروفة، ويف هذه احلالة يكون قرار اللجنة الثانية هنائياً وغري قابل للطعن، ويتّم أخذ القرار أثناء املداوالت 

 برأي األغلبية.
 ؛لتقارير، زيادة عن تقريره الشخصييقّدم رئيس اللجنة ملّخصاً عن جممل ا -
يسري على أطروحات دكتوراه علوم ومذكرات املاجستري ما ورد خبصوص دكتوراه  المترّشح:تأجيل الطالب  -ش

 ت.، 25الطور الثالث يف املادة 
  اإليداع:شروط  -ص

 نسخ من املذكرة، تقرير املشرف.( 31)الماجستير:  -
، 5يتضمن وثيقتني )ملحق رقم  تقرير املشرفت(،  ،22مقال تسري عليه املواصفات الواردة يف املادة )الدكتوراه: -

 نسخ جملدة من األطروحة.( 32) ؛التسجيل املنتظميقدمها الطالب تُثبت وثيقة ؛ (2ملحق 
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 (02/20/0200) 002شروط الّتأهيل الجامعي على ضوء القرار الوزاري  تحيين-ثالثاا  
: ُيشرف اجمللس العلمي للكلية على عملية دراسة ملفات ترشيحات الـتأهيل اجلامعي، وفق ضوابط (02المادة )

، ويف حالة عدم اعتماد التأهيل يف ختصص ما، جُيرب األستاذ املعين على إيداع امللفات لدى رئاسة اجلامعةحمددة. ويتّم 
 ىل جامعة أخرى.إيداع ملفه أيضا برئاسة اجلامعة اليت تقوم بتحويله إدارياً إ

 ضوابط دراسة ملفات التأهيل: - (00المادة )
 : دراسة الملفات في المجلس العلمي إجراءات-أولا 
يشارك كل أساتذة الكلية برتبة األستاذية يف عملية التقييم، باإلضافة جملموعة أخرى من األساتذة من نفس الرتبة  -

جزء من يف  تخصصال. ويتّم اعتماد مبدأ التدوير يف اختيار أعضاء اللجان، مبراعاة املديةمن خارج جامعة 
 ؛اللجنة على األقل

 جيوز إدراج عضو أكثر من مرة واحدة يف كل من جلان املقررين وجلان التأهيل يف جملس واحد؛ ال -
أستاذ ضمن جلان التأهيل وجلان املناقشة معا )عدا حاالت االشراف( أكثر من  ماوز عدد مرات إدراج أسال يتج -

سنوياً. وتستثىن من ذلك حالة عدم وجود رئيس جلنة التأهيل برتبة "أستاذ" حتت هذه  مرات (20)خمس 
 الشروط؛  

يرفض ملف املرتشح، ويبّلغ األخري بأسباب حالة وجود تقرير سليب: يف حالة وجود تقرير سليب واحد على األقل،  -
 الرفض ألجل رفعها، ويتم التأكد من ذلك بالرجوع للمقرر املعين من أجل رفع التحفظ؛

حالة وجود خالف بني اللجنة واملرتشح، يتبع األخري اخلطوات التالية: إخطار اجمللس العلمي كخطوة أوىل، مث  -
 ة، وكمرحلة أخرية ميكنه التوجه للجهات املختصة بالوزارة.ميكنه تقدمي طعن لدى جمللس العلمي للجامع

 وهي:، 23/32/2358املؤرخ يف  523نّص عليها القرار الشروط المهنية: -ثانياا 
 احلصول على رتبة أستاذ حماضر قسم "ب"؛ -
 سنوات متتالية على األقل؛ (30)وضعية نشاط دائم باملؤسسة اليت ميارس هبا نشاطه منذ  -

  كحد أدىن يشرتط يف املرتشح استيفاء الشروط التالية:الشروط العلمية والبيداغوجية لإليداع: -ثالثاا 
. مادتين على األقلعلى األقل، أو القيام باألعمال املوجهة يف  مادة واحدة: تدريس احملاضرات يف التدريس (أ

 ويتم إثبات ذلك بشهادة أصلية مسّلمة من قبل رئيس القسم املعين؛
سلمة تقدمي مطبوعة علمية حمكمة من طرف اجمللس العلمي للكلية )ترفق شهادة القبول األصلية امل :المطبوعة (ب

 ؛من طرف اجمللس العلمي(
مع تقدمي  ،شعبتهيف جمال  بعد حصوله على الدكتوراه طالباا واحداا أن يكون املرتّشح أطّر على األقل  :تأطير طلبة الماستر (ت

 وثائق تربيرية )اإلشراف فقط( على مذكرات املاسرت )الورقة اخلارجية ملذكرة الطالب، قرار املناقشة، حمضر املناقشة(؛
 : يشرتط يف املقال ما يلي:المقال (ث
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,C)علمية حمكمة مصنفة ضمنضمن جملة  : ينشر املقالالمجالت الوطنية - B, A)،  أو غري مصنفة بشرط
املقال الكرتونياً  وصدروه الحقاً. ونكتفي بتقدمي 2358قبل جوان أو قبول النشر ، 2358صدور املقال قبل جوان 

أو وعد بالنشر  .وملخص املقال على األرضية يتضمن الرابط االلكرتوين، تتضمن الرابط االلكرتوين مع شهادة النشر
. وبالنسبة للمقاالت األرضية يتضمن الرابط االلكرتوينوملخص املقال على ، مع وضع تأشرية اجمللة على املقال

 0وأقدميتها ، ASJP موجودة باألرضيةو تابعة جلامعة أو خمرب علمي،  ، جيب أن تكون8102الصدارة قبل جوان 
 ؛دليل تسجيل قانوينهلا و على األقل،  سنوات

يف حالة اجملالت األجنبية، يشرتط أن تكون صادرة عن هيئة جامعية )جامعة، كلية، خمرب أو  :األجنبيةالمجالت  -
، وأن تكون اجمللة حمكمة سنوات 2ل تقل عن هيئة حبث تابعة للجامعة(، وهلا دليل تسجيل قانوين وهلا أقدمية 

 ؛. مع عدم قبول اجملالت الومهيةمصنفة، وأيضاً )ورقية(ومطبوعة 

وأن يكون خمتلفًا عن موضوع نشور بعد تاريخ مناقشة أطروحة الدكتوراه؛ املاملقال  قبول :المقال تاريخ ومحتوى -
 ؛، كما يكون فردياً الدكتوراه، ويف جمال ختصص صاحب املقال

ملتقى علمي وطين أو دويل، منظم من طرف هيئة ، وضمن المترشح شعبةمجال تقدمي مداخلة يف المداخلة:  (ج
، ويشرتط إدراج املداخلة والشهادة األصلية .(، جلنة تكوين يف الدكتوراهخمرب، فرقة حبث جامعيةجامعية )جامعة، 

 .المداخلة فرديةتوماً من طرف اهليئة املنظمة له، وتكون الذي جيب أن يكون خم برنامج المداخالتمع 
من مصف  مقررين خمتصني (22ثالثة ))جلنة املقررين( من  األولى اللجنةتتكون  :وتعيينهمااللجنتين  هيكل-رابعاا 

)جلنة التأهيل(  اللجنة الثانيةمن خارج جامعة املدية. وتتكون  ، والعضو الثالثإثنان من جامعة املدية، يةستاذاأل
على أن يكون أحدمها من املؤسسة ، منهم من خارج جامعة املدية إثنان، يكون برتبة أستاذ أعضاء (20) أربعةمن 

الداخليني،  األستاذيناألصلية لألستاذ املرتشح )إذا كان األخري من خارج جامعة املدية(. كما يتّم اختيار واحد من 
 يف اجتماع واحد للمجلس العلمي، وال ينتقل املرتشح تعيين اللجنتينويتم  .، والثاني مقرر لجنةلجنة رئيس ليكون

 تقارير إجيابية لكل املقررين.على ول ىل إىل اللجنة الثانية إال بعد احلصمن اللجنة األو 
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 نشاط التقييم والخبرة :-رابعاا    
 مشاريع عروض التكوين ومشاريع البحث والتظاهرات العلمية: (:00المادة )

إىل فريق ميدان التكوين لتقييمها من الناحية  املاسرتتقدم مشاريع التكوين يف تقييم مشاريع التكوين في التدرج:  -أ
البيداغوجية، مث حتال بعد ذلك إىل اللجان العلمية اليت توصي بصالحيته للكلية أو غري ذلك، وترسله للمجلس العلمي 

 للمصادقة؛ 
( إىل جلنة ر الثالثالطو يتّم تقدمي مشاريع التكوين يف الدكتوراه ) (:الطور الثالثتقييم مشاريع التكوين في الدكتوراه ) -ب

 التكوين يف الدكتوراه لتقييمها مث حتال على اجمللس العلمي للمصادقة؛
يتّم تقدمي مشاريع فرق البحث اجلديدة وكذا حصائلها إىل اللجان العلمية  فرق البحث ومشاريع التظاهرات العلمية: -ت

 للمصادقة؛للتقييم، ويتم حتويلها للمجلس العلمي 
 )إشكاليات التسجيل األويل(:  الدكتوراه أطروحات: تقييم مواضيع (00المادة )

، قصد تقييمها وحتويل امللف إىل اجمللس العلمي )حمضر املعنية حالة الدكتوراه )كالسيك(: يقدم املوضوع للجان العلمية (أ
 االجتماع، اإلشكالية املصححة ممضى عليها من طرف املشرف والطالب، تقرير اخلربة(؛

(: يقدم املوضوع للجنة التكوين يف الدكتوراه، قصد تقييمها وحتويل امللف إىل اجمللس الطور الثالثالدكتوراه )حالة  (ب
 العلمي )حمضر االجتماع، اإلشكالية املصححة ممضى عليها من طرف املشرف والطالب، تقرير اخلربة(؛

 الستعانة جبدول خاص بتخصصات األساتذة.يتّم اختيار األساتذة من رتبة األستاذية لتقييم املواضيع، ويتّم ا (ت
 : تقييم مطبوعات األساتذة والكتب(00المادة )

 تقييم المطبوعات:  (أ
للجان العلمية قصد التحقق من استيفاء املواصفات الشكلية، واملنهجية والبيداغوجية )التحقق من  المطبوعاتم دتق-

تدريس األستاذ للمادة العلمية، وتطابق برنامج املادة مع فهرس املطبوعة(، وبعدها حتول للمجلس العلمي لتشكيل جلنة 
 اخلرباء؛

باملطبوعة تكون سنوية حبصة واحدة. ويشرتط ط أن املادة املتعلقة ( يف نفس املادة، بشر 5، ج5مُيكن إجناز مطبوعتني )ج-
 ؛2، وعدم إدراج أي جزء من حمتوى السداسي األول يف اجلزء 5عدم إدراج أي جزء  من حمتوى السداسي الثاين يف اجلزء 

ويكون صاحب الكتاب حرًا يف  : حتول طلبات التقييم مباشرة للمجلس العلمي لتشكيل جلنة اخلرباء.تقييم الكتب (ب
  اختيار نوع اخلط والتنظيم املالئم للتحرير.

  : وتقييم جهود الخبراء ضمان السرية -(00المادة )
للكلية حصريًا على إجراءات تقييم مشاريع مؤلفات األساتذة،  المجلس العلمي رئيسهبدف ضمان السرية، ُيشرف 

تثمني جهود اخلرباء، تكّفل رئيس اجمللس العلمي بالتفاوض مع عميد الكلية، وخبصوص وتشمل )الكتب، املطبوعات،..(. 
على أن يستفيد فقط أساتذة الكلية. ويتّم فتح جمال اخلربة لكل األساتذة خارج جامعة املدية، مع احرتام التخصص والقابلية 

 للتعاون واالستجابة لتقدمي اخلربة يف آجاهلا.
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 التظاهرات العلمية:-خامساا 
 اجمللس العلمي للكلية األهداف العامة لتنظيم التظاهرات العلمية للكلية، ويصادق على برناجمها السنوي؛ حيدد: (00لمادة )ا

أو  ومتكينهم من املشاركة يف ملتقياتضمن إطار تفعيل التكوين يف الدكتوراه، ورفع كفاءة الطلبة،  :(22المادة )
فرق التكوين يف الدكتوراه برجمة تظاهرة كل رؤساء   يستحسن منالطالب. و  بالشعبة اليت ينتمي هلاذات عالقة  ندوات

علمية )ملتقى، أو يوم دراسي، أو ندوة( خالل كل سنة جامعية بإشراف املخرب ومبساعدة الكلية، كما ميكن لرؤساء 
التظاهرة للتنظيم احلالتني خيضع األستاذ الراغب يف تنظيم هذه القيام بنفس النشاط. ويف  (PRFU)فرق البحث 

 . للمصادقة للمجلس العلمي وحتويل الطلب الساري املفعول مع السيد نائب العميد للدراسات العليا،
يكون من رتبة األستاذية، وتُعنّي اللجنة العلمية ألي  ي أو الندوة أنشرتط يف رئيس امللتقى أو اليوم الدراسي: (20المادة ) 

 ع على عاتق رئيس امللتقى إجياد أساتذة من خارج الوطن؛عدا امللتقى الدويل الذي يقلمي، تظاهرة من طرف اجمللس الع
على األساتذة والطلبة  المشاركة حقوقيعمل رئيس امللتقى على تفعيل اإلجراءات املتعلقة بقبض : (20المادة )

 .شاركنيامل
 والدرجات العلمية  المعاييرالحتكام إلى -سادساا 

 املعايرييسهر اجمللس العلمي للكلية واللجان العلمية لألقسام وجلان التكوين يف الدكتوراه، على احرتام  :(22المادة )
بالكلية، ويتجلى ذلك عند توزيع  والبيداغوجيالعلمي العلمية والدرجات العلمية لألساتذة يف كل جوانب النشاط 

رئاسة جلسة علمية، فتح ختصص يف  تظاهرة علمية،ورئاسة  مواد التدريس، واإلشراف، ونشاطات اخلربة، واملنح،
بشرط عدم التعارض مع القواعد اإلدارية  كّل نشاط يطلبه األستاذ.به  تطلّ ي... حسب ما التدرج أو يف الدكتوراه

  ذات الصلة بالنشاط.والتنظيمية والعلمية 
 تحديد مهام اللجان العلمية والمجلس العلمي:-سابعاا 

 مواعيد االجتماع واملهاماللجان العلمية لألقسام :  -(20المادة )
جتتمع اللجان العلمية خالل اآلجال احملددة يف إعالن رئيس اجمللس العلمي، مواعيد عقد الجتماعات:  -أ

 خبصوص عقد االجتماع ؛
 : تضطلع اللجنة العلمية للقسم مبا يلي: مهام اللجان العلمية -ب
 األساتذة املساعدين؛دراسة طلبات تثبيت وترقية  -
 تقييم مشاريع فرق البحث وتقييم حصائل أعماهلا ؛ -
تقدير االحتياجات من األساتذة، وحتديد شروط ومواصفات توظيفهم، وذلك بطلب من اإلدارة أو بدون طلب  -

 سنة؛، خالل اجتماع شهر جانفي من كل منها
البيداغوجية على األساتذة، علمًا أّن عملية توزيع املواد التحكيم يف النزاعات املمكن حدوثها يف توزيع األعباء  -

 على األساتذة تكون من طرف مسؤول التخصص بالتشاور مع رئيس القسم ؛



14 

 

 (؛علومتقييم مواضيع التسجيل يف الدكتوراه ) -
 املصادقة على عروض التكوين يف التدرج )ليسانس، ماسرت( ؛ -
التأكد من املطبوعة خبصوص: اجلانب الشكلي، اجلانب  :فقطتقييم املطبوعات فيما يتعلق باملواصفات   -

املنهجي، تدريس األستاذ للمادة خالل املدة املطلوبة، توافق فهرس املطبوعة مع برنامج املادة بنسبة ال تقل عن 
يف احملضر بإحدى  وتوصي اللجنة. شكل الكتروني فقطعلماً أن تقدمي املطبوعات للتقييم يكون يف .  % 23

 العبارتني:
 + توافق اللجنة على تقييم المطبوعة ؛ + ل توافق اللجنة على تقييم المطبوعة )ذكر األسباب(.    

(: الرتكيز على استيفاء املواصفات فقط: اجلانب الشكلي علومتقييم مذكرات املاجستري وأطروحات الدكتوراه ) -
واملنهجي، املقال، أعضاء جلنة املناقشة. وذلك باالعتماد على "دليل إعداد املذكرات واألطروحات" وجدول 

 يف احملضر بإحدى العبارتني: وتوصي اللجنةختصصات األساتذة. 
 توافق اللجنة على تعيين لجنة المناقشة )ذكر األسباب(.+ توافق اللجنة على تعيين لجنة المناقشة؛ + ل     
 تقدمي مقرتحات ختص تطوير اجلوانب العلمية للقسم وللكلية؛ -
مبراعاة ، ر أو جلنة التكوين يف الدكتوراه(اب)حالة عدم االنتماء للمخ دراسة طلبات تنظيم التظاهرات العلمية -

 األستاذ املقدم للمشروع، ومدى االنتماء ملشروع حبث؛مالءمة املوضوع والقدرة على التمويل، ورتبة 
دراسة طلبات ختفيض احلجم الساعي لألساتذة حسب التشريعات السارية املفعول، ويكون ذلك قبل هناية السنة  -

 .28/32/2350املؤرخ يف  005اجلامعية وبشروط حمددة يف القرار 
 مهام المجلس العلمي : -(20المادة )

 على نتائج أعمال اللجان العلمية؛ املصادقة -
 تعيني جلان مناقشة مذكرات املاجستري وأطروحات الدكتوراه؛ -
 تعيني اللجان العلمية املشرفة على التأهيل؛ -
 تقييم واعتماد حصائل خمابر وفرق البحث؛ -
 دراسة طلبات منح التكوين قصرية األجل؛ -
 دراسة طلبات منح التكوين طويلة األجل؛ -
 األساتذة؛املقدمة من قبل القصرية األجل )التظاهرات العلمية باخلارج( عطل العلمية دراسة ملفات ال -
 املصادقة على عروض التكوين املختلفة؛ -
 (؛الطور الثالثاملصادقة على نتائج مسابقات الدكتوراه ) -
 املصادقة على قائمة النشاطات والتظاهرات العلمية السنوية للكلية؛ -
 إبداء الرأي يف أي مسالة تطرح عليه من طرف إدارة الكلية، وإدارة اجلامعة أو الوزارة.  -
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 والكتب:تقديم واعتماد المطبوعات الجامعية  شروط-ثامناا 
 : الشروط الواجب توفرها في المطبوعة المقدمة : (20المادة )

 املراجع؛صفحة مبا فيها  533أن ال يقل عدد صفحات املطبوعة عن  -
  سة؛املدرّ على األقل الربنامج الرمسي للمادة  (%23)أن تغطي حماور املطبوعة بشكل شبه كامل  -
، منت املطبوعة بالصيغة )اسم ولقب املؤلف، سنة اإلصدار، الصفحة(، 0الطريقة : طريقتينأن يتّم التهميش بإحدى  -

 ،0الطريقة هناية املطبوعة. وأما يف (، وتدرج قائمة املراجع واملصادر 22، ص:2350فمثال نكتب )حممد علي، 
 فتتضمن استخدام التهميش اآليل، وإدراج اهلوامش يف هناية كل فصل أو حمور؛ 

أن يتم استخدام مراجع باللغات األجنبية إىل جانب اللغة العربية يف إعداد املطبوعة، وجيب أن تظهر ضمن قائمة  -
 املراجع واملصادر؛

 اذ واحد فقط، وال تقبل ألكثر من ذلك؛أن تكون املطبوعة من إعداد أست -
أن تتضمن املطبوعة مقدمة، وفهارس )فهرس احملتويات، وفهرس األشكال واجلداول إن وجدت( وحمتوى، وقائمة املراجع  -

 واملصادر، واملالحق )إن وجدت(. 
 : الكتاب : الشروط الواجب توفرها في (20المادة )

 املراجع؛مبا فيها  صفحة 533عن  الكتابأن ال يقل عدد صفحات  -
 أن يتّم التهميش وفق منهجية البحث العلمي املعتمدة، وتدرج قائمة املراجع واملصادر يف هناية الكتاب؛ -
أن يتم استخدام املراجع باللغات األجنبية إىل جانب اللغة العربية يف إعداد الكتاب، وجيب أن تظهر ضمن قائمة  -

 املراجع واملصادر؛
أن يتضمن الكتاب مقدمة، وفهارس )فهرس احملتويات، وفهرس األشكال واجلداول إن وجدت( وحمتوى، وقائمة املراجع  -

 واملصادر، واملالحق )إن وجدت(. 
 : : الشروط الواجب توفرها في األستاذ المقدم للمطبوعة أو الكتاب (20المادة )

 أن يكون أستاذاً دائماً باجلامعة؛ -
 ب أن يكون فرديا، وال يهم ذلك يف حالة الكتاب؛تقدمي املطبوعة جي -
على األقل، أو  (32)ملدة سنتني  املتعلقة باملقياس موضوع املطبوعة دّرس المحاضراتأن يكون مؤلف املطبوعة قد  -

. وال تشرتط املدة شهادة الدكتوراهسنوات، شرط أن يكون حاصاًل على  (30)ملدة ثالث  دّرس األعمال الموجهة
 احلصول على شهادة الدكتوراه يف الكتاب؛وال 

من طرف رئيس القسم  مؤشر عليها للمادة يالرمسبرنامج و للتقييم،  مطبوعة يضمن: ملف الكترونيتقديم يتطلب  -
 ".طلب تقييم مطبوعة" شهادة تدريس ممضاة من طرف رئيس القسم نفسه، وطلب حتت مسمىو املعين، 

، وشهادة الدكتوراه لألساتذة من نسخة الكرتونية للكتاب يضمن: الكترونيملف تقديم  يشرتط الكتابوخبصوص  
 ".  طلب تقييم كتابخارج الكلية، و"
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 )الكتاب خيضع لشروط دار النشر( : الشروط التقنية الواجب توفرها في المطبوعة (20المادة )
، إذا كانت لغة املطبوعة باللغة العربية، أو باخلط 52، مقياس "Traditional Arabic"تكتب املطبوعة خبط  -
"Times New Roman" يف حالة اللغات األجنبية؛ 55، مقياس 
 (؛5.51)  الفراغ بني السطور -
 (.0)أما على ميينها فيرتك هامش مبقدار  ويسار الصفحة. وأسفل، يف أعلى،( 2.1)ترك هوامش مبقدار -

  : إجراءات تقييم المطبوعات والكتب : (02المادة )
، يكون إثنان ضمن جمال ختصص صاحب املطبوعة ( حمكمني من مصّف األستاذية30تُقّيم املطبوعة من طرف ثالثة ) .أ

وأما إذا كان صاحب  )محاضر.ب(.منهم من داخل الكلية وواحد من خارج الكلية إذا كانت رتبة صاحب املطبوعة 
 اجلامعة؛وأكثر، فيتم حتكيمها من طرف أستاذين من خارج جامعة املدية، وأستاذ من داخل  "أ"محاضر املطبوعة برتبة 

أو تقرير إجيايب خلبري املطابقة. وال يتّم اللجوء على األقل،  (32)تُعترب املطبوعة مقبولة إذا حظيت بقبول خبريين  .ب
 ؛لألخرية يف حالة وجود تقريرين إجيابيني على األقل

 يلي:تتّم سريورة التقييم كما  .ج
ويتّم ذلك عن ، حذف اسم اخلبري بعد لألستاذ املعين يتّم تسليمهاعند احلصول على التقارير اإلجيابية للمحكمني،  -

 رئيس اجمللس العلمي مباشرة )أو عن طريق األمانة(؛ طريق
)إن وجدت(،  التحفظاتاالنتهاء من التصحيحات ورفع  بعديُقّدم املعين "طلب اعتماد مطبوعة يف شكلها النهائي"،  -

يف حالة وجود ( والنسخة األصلية ،النسخة املصححة) عليهما اسم املعين نسختني الكرتونيتنيوهنا جيب إرفاق 
يف حالة و . ملية املطابقة يف حالة التعديالتفُيعنين له مباشرة خبرياً آخر إلجراء ع، مع النسخة الورقية النهائيةتعديالت، 

 . طلب االعتماد مع قرصني مرننيرفقة ورقية( ال)لنسخة النهائية يُرسل املعين اوجود تعديالت عدم 
عند احلصول على تقرير إجيايب من طرف خبري املطابقة، يقدم رئيس اجمللس العلمي امللف كاماًل بكل التقارير إىل اجمللس  -

 العلمي، للنظر يف اعتماد املطبوعة.
بتعيني خبري آخر آليًا السرتجاع التقارير، ويف حالة جتاوز هذه املدة، يقوم رئيس اجمللس العلمي ( 32)حتّدد مدة شهرين  .د

 لتعويضه، ويُعترب بذلك تقريره ملغى يف حالة وصول التقرير بعد تغيري اخلبري؛
لعملية وإضفاء املصداقية عليها، وجُيرب ُيشرف رئيس اجمللس العلمي على عملية التقييم واملتابعة، وذلك لضمان سرية ا .ه

      صاحب املطبوعة بإيداع نسخة ورقية تودع باملكتبة وكذا نسخة الكرتونية تدرج يف موقع الكلية.
يسمح لرئيس اجمللس العلمي إمضاء الوثائق املستعجلة اليت تطلبها اإلدارة، واليت ال تسمح بانتظار عقد : (00المادة )

 االجتماع املقبل.
وسيتم دراسة النظام الداخلي للمنح يف  يُعترب هذا النظام ساري املفعول ابتداء من تاريخ عقد هذا االجتماع،: (00المادة )

 اجتماع الحق.                   
 22/00/0202المدية، في : 

 رئيس المجلس العلمي للكلية


