
 

 عن فتح باب الترشيحات إعالن

 لتغيير اإلطار من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي 

*-*-* 
في شأن النظام األساسي ( 1111فبراير  11)1111شوال  11الصادر في  2.96.793بناء على المرسوم رقم 

 منه؛ 11الخاص بهيئة األساتذة الباحثين بالتعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه، والسيما المادة 

من رمضان  11الصادر في   15.2645 بناء على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر رقم

بتحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات ( 1112يوليو 11) 1141

 الجامعية؛

يعلن رئيس جامعة عبد المالك السعدي عن فتح باب الترشيحات لولوج إطار أستاذ التعليم العالي بالمؤسسات 

وذلك من لدن األساتذة المؤهلين المتوفرين على ، 1111دجنبر  -نونبر -أكتوبربرسم دورة  الجامعية للجامعة

 6المشار إليه أعاله 16116114من المرسوم رقم  11الشروط المنصوص عليها في المادة 

 :الوثائق التالية من يتكون ملف الترشيح

  ؛الجامعةرئيس طلب يوجه للسيد 

 ؛نهج السيرة الذاتية للمترشح 

  ؛1استمارة الترشيح معبأة وفقا للملحق رقم 

 ؛نسخة من شهادة الدكتوراه او دكتوراه الدولة أو دبلوم معترف بمعادلته إلحدى الشهادتين 

  نسخة من شهادة التأهيل الجامعي، ويعفى من اإلدالء بها، األساتذة المؤهلون المنصوص عليهم في المادة

 ؛ (1111فبراير  11) 1111من شوال  11الصادر في  2.96.793مكررة من المرسوم رقم  41

 ؛نسخة من قرار التعيين في إطار أستاذ مؤهل 

  ؛أستاذ مؤهلكشهادة تثبت أن المترشح قد زاول عمله لمدة ست سنوات على األقل 

  تقرير مفصل لألنشطة يحدد فيه المترشح الغالف الزمني المنجز طيلة ست السنوات االخيرة وبرامج

الدراسة واألطروحات والتداريب، وفقا للملحق  التكوين الملقنة و كذا التأطير البيداغوجي لمشاريع نهاية

 المرفق بهذا اإلعالن؛ 4رقم 

  اإلدالء بجميع الوثائق اإلثباتية لتجربة المترشح في مجال التعليم والتأطير وتنشيط أعمال البحث من

مؤلفات ومطبوعات والرسائل واألطروحات المؤطرة ونسخة من الصفحة األولى من المقاالت وملخص 

شاط مدرج ضمن و وثائق تبرر كل نأعن المداخالت في الندوات وكذا  شهادات المشاركة فيها وشهادات 

  6نشبكة التقييم الملحقة بهذا اإلعال

تودع طلبات الترشيحات لولوج إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية مرفقة بالملف العلمي 

 شتنبر 03 وذلك ابتداء من والبيداغوجي لدى رئيس المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها المترشح مقابل وصل،
 .كآخر أجل لتلقي الترشيحات 0303ر نونب 02إلى  0303

 :اتمالحظ

  مشهود بمطابقتها لألصل؛ الشهادات والمؤهالت الواردة أعالهيجب أن تكون جميع 

 عاله، مؤشر عليها من طرف رئيس أب أن يكون التقرير المفصل  والوثائق اإلثباتية المذكورة جي

 المؤسسة الجامعية التي ينتمي لها المترشح؛

  باستثناء طلب الترشيح(35) في خمس نسخ الترشيح المكونة لملف الوثائقاإلدالء بجميع ،. 


