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 وانبحج انعهًي، وكذا انتكىين انعاني فيًا بعد انتدرج

 

 إػـــــــــــالن 

(2017 سبتمبرنذورة  بخصوص فتح انترشيحاث نطهب انتأهيم انجامؼي)   
 

انجايعٙ ٔانثذث انعهًٙ، ٔكظا انركٍٕٚ َٛاتح يضٚغٚح انركٍٕٚ انعانٙ فٙ انغٕع انثانث ٔانرأْٛم ذعهٍ 

 انجايعٙ يٕؿىإلٚضاع يهفاخ عهة انرأْٛم انجايــــعٙ نم األٔنٗعٍ افرراح انضٔعج  انعانٙ فًٛا تعض انرضعج

 انٕػاع٘ انمغاعأدكاو  يغاجعح) 2017 سبتمبر 30إنى  15مه سالل انفرغج انًًرضج  2017-2018

 (انًذضص نكٛفٛاخ ذغثٛك األدكاو انًرعهمح تانرأْٛم انجايعٙ 2013ؿثرًثغ  05انًإعر فٙ  521على 

 :ٚشًم يهف انرغشخ انٕثائك انرانٛحعهّٛ ٔ،

  (يحمم مه انموقغ االنكترووي نهجامؼتحسب انىمورج ) انرغشخعهة. 
  يمغع ، يمغع انرثثٛد فٙ انغذثحيذضغ ذُظٛة، )انٕثائك اإلصاعٚح انرٙ ذثثد انٕضعٛح انمإََٛح نهًرغشخ

 ،أطهٛح شٓاصج عًم دضٚثح ،"ب"، أؿراط يذاضغ "أ"أؿراط يـاعض  األعهٗ يثاشغًج انرغلٛح ئنٗ انغذة

 .(ٔ طٕعج شًـٛحأطهٛح شٓاصج يٛالص 
 (، ياجـرٛغ، صكرٕعاِنٛـاَؾتكانٕعٚا، ) ل عهٛٓاَـشح عٍ انشٓاصاخ ا انًذّض 
  ٌذغشخ انعهًٙ نهىٔانـٛغج انظاذٛح انكايهح ٔانًفظهح ٔانرٙ ذثٍٛ انًغادم انًشرهفح نهًـاع انثٛضاغٕجٙ تٛا

يغفمح تانٕثائك ( يُجؼجكظا َشاعاخ انثذث الٔ ،انًـإٔنٛاخ انثٛضاغٕجٛحانرمٛٛىَشاعاخ انشثغج ٔ)

 .يإعغجكظا انًظكغاخ العاخ انرعهٛى ٔانًماٚٛؾ انًضعؿح ٔ، تاإلضافح ئنٗ َشااإلثثاذٛح
 أن تكون )، انًمال انعهًٙ انًُشٕع تعض يُالشح أعغٔدح فٙ يجهح عهًٛح يعرغف تٓا، ٔطاخ نجُح لغاءج

مؤرخ في  01.رقم) انمجهس انؼهمي نهجامؼت انمجهت مطابقت نهشروط انمحذدة في محضر اجتماع

09/05/2017 )  
  ذثثد عهٗ األلم ٔ ،... (يغثٕعاخ، صعٔؽ عهٗ انشظ  ،يإنفاخ)انًإنفاخ انثٛضاغٕجٛح انًُجؼج

 ،(ػهى انمطبوػتموافقت يتضمه ال انؼهمي انمجهس محضر وسخت أصهيت مه مستخرج) تًغثٕعح
 انًشاعكح اخانًضاسالخ انعهًٛح فٙ انًإذًغاخ ٔانُضٔاخ انعهًٛح، ئٌ ٔجضخ، يغفمح تشٓاص. 
  ٍانثٛضاغٕجٛحٔ طفذاخ، ٚثغػ فّٛ انًرغشخ يجًٕع أعًانّ انعهًٛح 10ئنٗ  05يهشض ي. 
 انًماالخ انعهًٛح األسغٖ ئٌ ٔجضخ، انًُشٕعج فٙ يجالخ عهًٛح يعرغف تٓا ٔطاخ نجُح لغاءج. 
 عٍ أعغٔدح انضكرٕعاِ واحذة َـشح. 
 انًإنفاخ انعهًٛح، ئٌ ٔجضخ. 
  ئٌ ٔجضخ االسرغاع،تغاءاخ. 
  ًٍانمقال انؼهمي انخاص بانتأهيم انجامؼي، انمؤنف أطروحت انذكتوراي: لغص يضغٕط ٚرض ،

 انبيذاغوجي،
 

  :اثمالحظــــــ

 .ٚغذة انًهف دـة انشكم انًغفك -1



BP 151, Hay Es-Salem, RN 19, 02000, Chlef                       Tél/Fax 027 77 66 06                                     www.univ-chlef.dz 

 

انكائٍ يمغْا تكهٛح انذمٕق َٛاتح يضٚغٚح انجايعح نضٖ َـز  08فٙ يهف انرغشخ  ٔصع٘ -2

 .يظهذح انـرأْٛم انجايعٙ –انغاتك األٔل " ج"جُاح  –ٔانعهٕو انـٛاؿٛح 
ذشظض انرأْٛم انًغهٕب ئعؿال يهف  عضو ٔجٕصذرٕنٗ َٛاتح يضٚغٚح انجايعح  فٙ دانح  -3

 .انًرغشخذشظض ؤْهح فٙ يٛضاٌ وايعٛح جؤؿــــح ألغب واألؿراط ئنـٗ 

 .كم يهف ال ٚـرٕف انشغٔط انًظكٕعج أعالِ ال ٚـرهى يٍ عغف انًظهذــــح -4

 : تانشهفٖٔ جايعح دـٛثح تٍ تٕعهٙ  ذشظظاخ انًفرٕدح عهٗ يـدال -5

 انتخصصاث انمفتوحت قرار انتأهيم

 04انًإعر فٙ  945انمغاع انٕػاع٘ على 

 2016أٔخ 

 انهغح ٔاألصب انعغتٙ 

 االجرًاععهى 

 انعهٕو انفالدٛح

عهٕو ٔذمُٛاخ انُشاعاخ انثضَٛح 

 ٔانغٚاضٛح

 25انًإعر فٙ  477انمغاع انٕػاع٘ على 

 2015 جٕٚهٛح

 انذمٕق

  االلرظاصٚحانعهٕو 

عهٕو انرـٛٛغ 

انُٓضؿح انًٛكاَٛكٛح 

ُْضؿح انغغائك 

انُٓضؿح انًضَٛح 

انُٓضؿح انكًٛٛائٛح 

انغ٘ 

انفٛؼٚاء 

 24انًإعر فٙ 605انمغاع انٕػاع٘ على 

 2014جٕٚهٛح 

 اإلنكرغٔذمُٙ

 

 ائب مذير انجامؼتن


