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املنهي لألستاذ الباحث يعتبر التأهيل الجامعي خطوة ذات أهمية بالغة في املسارين العلمي و 

الباحث الدائم الذين تتوفر فيهم شروط الترشح. تستند هذه الخطوة أساسا على مبدأ التقدم و 

نالتي  خالل النشاط البحثي والبيداغوجيمن 
ّ
الذين يستوفون شروط  األساتذة والباحثين تمك

 والجدارة العلمية. الولوج إلى مستوى عال من الكفاءة مناالرتقاء إلى مصاف األستاذية 

تّوج
ُ
دقيقة بترقية يداغوجية وب علمية، إدارية مرحلة التأهيل الجامعي بعد عملية تقييمية ت

 «أ  » إلى  رتبة أستاذ محاضر قسم «ب  » قسمرتبة أستاذ محاضر  املترشحين من األساتذة الباحثين

 أستاذ بحثإلى  رتبة «ب  »رتبة أستاذ بحث قسم و كذا بترقية املترشحين من الباحثين الدائمين

 و يمنح لهم عقب ذلك حق اإلشراف على األعمال البحثية و إدارتها.«  أ  »قسم

املتعلقة بالتأهيل الجامعي على النصوص التنظيمية الجديدة و  يستند هذا الدليل في طياته

الذي يحدد شروط وكيفيات  2021 جانفي 28املؤرخ في 2150السيما املرسوم التنفيذي رقم 

الذي  2021جويلية  14املؤرخ في  804الحصول على التأهيل الجامعي وكذا القرار الوزاري رقم 

 . الحصول على التأهيل الجامعيبيحدد كيفيات تطبيق األحكام املتعلقة 

توحيد الشروط املعتمدة وطنيا لتقييم املترشحين  إلى تهدف هذه النصوص التنظيمية

من  والتي، العلمي البحث محاور ميادين و اختالف االعتبار مع األخذ بعين  ل التأهيل الجامعيلني

 .من جودة البحث العلمي من خالل تطبيق معايير متعارف عليها دوليا الرفعكذلك شأنها 

مختلف مراحل التأهيل األساس ي من إعداد هذا الدليل هو توضيح وتبسيط  إن الغرض

خالل تبني منهجية  من ،بشتى املعلومات ذات الصلةلكل الجهات املعنية وتزويدها الجامعي 

 تقديم إجابات نموذجية لها.عملياتية مع تعتمد على طرح أسئلة 

  

ــــــمقدم  ةـ
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 ما هو الغرض من التأهيل الجامعي؟ :01 السؤال

أستاذ البحث قسم أو  حاضر قسم ببباملج التأهيل الجامعي بترقية األستاذ يتوّ  :اإداري  

 حث قسم بأب،أستاذ محاضر قسم بأب أو أستاذ ب إلى رتبةببب

له الجدارة العلمية يسمح لحاممن الكفاءة و  الجامعي مستوى عال   يكّرس التأهيل :اعلمي  

اقتراح مشاريع التكوين في و  وبحثية قيادة فرق بيداغوجيةمن تأطير أطروحات الدكتوراه و 

 بحث أو تأطيرها. عالدكتوراه واقتراح مشاري

أهيل الجامعيالتي يجب أن تتوفر في املترشح  القبول األّوليشروط ما هي  :02السؤال 
ّ
 ؟للت

 يجب أن يستوفي املترشح للّتأهيل الجامعي الشروط اآلتية:

 يكون حائًزا على رتبة أستاذ محاضر قسم ببب أو أستاذ بحث قسم ببب، أن 

 ( سنوات على األقل، متتالية أو متفرقة، 03أن يكون في وضعية نشاط فعلي منذ ثالث )

 أو في مؤسسات جامعية أو بحثية عّدة، في مؤسسة واحدة

 على شهادة دكتوراه، أو شهادة أجنبية معترف بمعادلت 
ً

ها، منذ سنة أن يكون متحّصال

 على الحصول  تاريخ أو  الدكتوراه شهادة على الحصول  تاريخ من ااعتبارً ) ( على األقل.01)

 (،الخارج في عليها املتحصل للدكتوراه املعادلة شهادة

  أن يقّدم ملف الترشح للتأهيل الجامعي في الشعبة املدرجة في شهادة الدكتوراه

 املتحّصل عليها،

  ،األطروحة خارج ( على األقل01واحد ) علمي ملقال رئيس يمؤلف أن يكون املترشح ،

 . في مجلة مصنفة ومعترف بها مودع ومنشور بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه

 الجامعي؟ما هي مكونات ملف الترشح للتأهيل  :30السؤال 

ن  ح للتأهيل الجامعي من:ملف يتكوَّ
ُّ

 الترش

 مقرر التثبيت في رتبة أستاذ محاضر قسم ببب أو ب أستاذ بحث قسم  من رقمية نسخة

 ببب،

 املرحلة األولى: استيفاء الشروط وتكوين امللف
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  تجاوز تاريخ توقيعها يوالتي ال تثبت الرتبة املشغولة شهادة عمل حديثةل رقميةنسخة

 ،الجامعي فتح دورة التأهيلمدة شهر من تاريخ 

 ل عليهاعن ال رقمية نسخة  ،شهادات الجامعية املتحصَّ

 أطروحة الدكتوراه عن رقمية نسخة PDF))، 

  للمترشح املنهي الجامعي املسار مجموع األعمال البيداغوجية والعلمية املنجزة خالل، 

  على شهادة الدكتوراه مجموع األعمال البحثية خارج األطروحة املنجزة بعد الحصول، 

 والخبرة والتقييم التي أنجزها املترشح خالل  تقرير عن األنشطة التعليمية والتأطيرية

 ،عبر املنصة الرقميةمباشرة الذي يتم استعالمه و  مساره املنهي،

 ،تقرير عن األنشطة البحثية التي أنجزها املترشح بعد الحصول على شهادة الدكتوراه 

 ،عبر املنصة الرقمية مباشرةالذي يتم استعالمه و 

 ( صفحات يتضّمن مجموع 10( إلى عشر )5من خمسة )تكون يخلخ  مل نسخة رقمية

األعمال البيداغوجية والعلمية يحرر باللغة الوطنية وبإحدى اللغتين اإلنجليزية أو 

 .الفرنسية

التكوين العالي التابعة لوزارة هل يمكن لألساتذة والباحثين التابعين ملؤسسات : 04السؤال 

الدفاع الوطني وللقطاعات الوزارية األخرى تحت الوصاية الترشح للتأهيل 

 الجامعي؟

ارية املفعول في هذا نفس الشروط والتنظيمات الّس  وفقيمكنهم الترشح للتأهيل الجامعي 

 الشأن.
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 الجامعي؟يودع املترشح ملفه املتعلق بالتأهيل  أينى و مت :50السؤال 

وزارة ب مديرية املوارد البشريةاإلعالن عن فتح الترشح للتأهيل الجامعي من طرف  يتّم 

 .وذلك من خالل تنظيم دورتين بعنوان كل سنة والبحث العلميالتعليم العالي 

ا عبر املنصة الرقمية وذلك من خالل استعمال املترشح يتم إيداع ملف الترشح حصريً 

الحساب يرجى منه التقرب  في حالة عدم امتالك املترشح لهذا  «PROGRES» .اإللكترونيحسابه 

تزويده بحساب  قصدالتابعة ملؤسسته الجامعية «PROGRES» من املصخلحة املسؤولة عن نظام 

 خاص به.

الولوج إلى  قصد«PROGRES» الذين ال يملكون حسابات إلكترونية  بالنسبة للمترشحينأما 

املنتمين ملؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة  املترشحينعلى مستوى مراكز البحث أو ، األرضية

فيتم تزويدهم بحسابات  للقطاعات الوزارية األخرى تحت الوصايةكذا التابعة الدفاع الوطني و 

 بناًء على قائمة إسمية  بPROGRESبإلكترونية 
ُ
 البحث العلميإلى وزارة التعليم العليم العالي و  رَسلت

مؤّسسة  الوزارة الوصية على كّل أو التطوير التكنولوجي املديرية العامة للبحث العلمي و  من طرف

 التي من خاللها يتّم و لقطاعات وزارية أخرى تابعة لوازرة الدفاع الوطني أو تكوين عالي أو بحث 

، على حمول و عنوان بريده اإللكتروني، رقم هاتفه املانتمائه، مؤسسة و لقب املترشح اسمتحديد 

 البحث العلمي بإرسال الحسابات اإللكترونية إلىاملختصة بوزارة التعليم العالي و أن تقوم املصالح 

  .للمترشحينأصحابها عبر بريدهم اإللكتروني املبين ضمن القائمة اإلسمية 

 ؟للدراسة والتقييم : متى يقبل ملف الترشح للتأهيل الجامعي06السؤال 

أهيل الجامعي  ح للتَّ
ُّ

 الترش
ُّ

ى الجانب االداري والبيداغوجي علبعد املصادقة يقَبل دراسة ملف

من طرف مدير املؤسسة الجامعية أو البحثية أو رئيس الندوة الجهوية، حسب  والتأطيري للملف،

الحالة، بالنسبة مللفات الترشح املودعة من طرف املترشحين التابعين ملؤسسات التكوين العالي 

التابعة لوزارة الدفاع الوطني وللقطاعات الوزارية األخرى تحت الوصاية وذلك بعد استيفاء 

 .2021جويلية  14املؤرخ في  804من القرار  8و 7ي املادتين الشروط املحددة ف

  

 اــح وتقييمهــات الترشــة ملفــة: دراســالثالثاملرحلة  املرحلة الثانية: آجال وكيفية إيداع ملف الترشح
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 املخول لها دراسة ملفات الترشح؟ ةهيئالمن هي  :07السؤال 

الخلجنة الجهوية »تنشأ لدى كل ندوة جهوية لخلجامعات لجنة جهوية للتأهيل الجامعي تدعى 

 .وتقييم امللفاتاملخول لها دراسة  الهيئةتعتبر  التي« للتأهيل الجامعي

 أعضائها؟هي صفة وما الجهوية ما هي تشكيلة هذه اللجنة  :08السؤال 

جهوية للتأهيل الجامعي من أساتذة باحثين وباحثين دائمين في وضعية كل لجنة تتشكل 

( سنوات أقدمية بهذه الصفة 03نشاط برتبة أستاذ أو مدير بحث يتمتعون على األقل بثالث )

 للتجديد.( سنوات غير قابلة 03ملدة ثالث )

ق أعمالها. جنة الجهوية للتأهيل الجامعي رئيس الندوة الجهوية لخلجامعات وُينّسِّ
ّ
 يترأس الخل

 الجامعي؟كيف تنظم اللجنة الجهوية للتأهيل  :09السؤال 

م
َّ
نظ

ُ
جنة الجهوية للتأهيل الجامعي في شكل لجان فرعية حسب امليدان و /أو الشعبة. ت

ّ
 الخل

جان الفرعية ورؤساؤها بقرار من وزير الّتعليم العالي والبحث العلمي.
ّ
 يعّين أعضاء الخل

 الجامعي؟أين تدرس ملفات الترشح للتأهيل  :01السؤال 

درس ملفات الترشح للتأهيل الجامعي على مستوى الندوة الجهوية التابعة لها مؤسسة 
ُ
ت

ح.
ّ

 املترش

 املترشحين؟ما هي اآللية املعتمدة في تقييم ملفات  :11السؤال 

 
ُ
املؤرخ  804م ملفات الترشح للتأهيل الجامعي وفقا لشبكة التقييم املخلحقة بالقرار رقم قيّ ت

اإلشارة إلى أن الحد األدنى للنقاط لقبول ملف  تجدر  الصددوفي هذا  .2021جويلية  14في 

الترشح يتم تحديده بناًء على مداوالت الخلجان الجهوية للتأهيل الجامعي، قبل اإلعالن عن 

ترقيتهم على  بكل شفافية وانصاف مما يضمنجميع املترشحين بالنسبة لالنتائج، وبصفة موحدة 

علمية التي تؤهلهم بجدارة لتولي املهام املنوطة والصرامة الوالبحثية أساس األعمال البيداغوجية 

 .إدارتهاالبحثية و  على األعمال بهم مستقبال السيما بالنسبة لإلشراف
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 الجامعي؟كيف تتم مداوالت اللجنة الجهوية للتأهيل  :21السؤال 

جنة 
ّ
 تتداول الخل

ُ
  لنتائج بناءً ل اعّد محضرً الجهوية للتأهيل الجامعي وت

ّ
 خلجان الفرعية.على أشغال ال

الفرعية قراراتها بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، وفي حالة تعاُدل  الخلجانتتخذ 

 األصوات يكون صوت رئيسها مرّجًحا.

 املداوالت؟كيف يتم اإلعالن عن نتائج  :31 السؤال

ُل رؤساء الخلجان  الجهوية للتأهيل الجامعي محاضر النتائج إلى وزير التعليم العالي ُيرسِّ

والبحث العلمي للمصادقة عليها وتبليغها إلى مديري املؤسسات املعنية في أجل ال يتعّدى خمسة 

 ( يوما ابتداء من تاريخ استالمه محاضر النتائج.15عشر )

 بعد يقوم مدير املؤسسة التي ينتمي إليها املترشح الناجح في ا
ً
لّتأهيل الجامعي، مباشرة

 .تبليغه بالنتائج، بإعداد قرار الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر قسم بأب أو أستاذ بحث قسم بأب

 : ماذا يحدث في حال رفض التأهيل الجامعي للمترشح؟41السؤال 

جنة الجهوية 
ّ
ُغ مديُر املؤسسة املعنية قراَر الخل ِّ

ّ
للتأهيل في حالة رفض التأهيل الجامعي، ُيبل

لت قرارها.PROGRES عبر حسابه اإللكتروني إلى املترشح الجامعي
َّ
 ، مرفقا باألسباب التي عل

ح
ّ

جنة  غير  يمكن للمترش
ّ
ها على مستوى الخل الناجح تقديم طعن عن طريق املنصة الرقمية نفسِّ

 ( أيام، ابتداًء من تاريخ تبليغه بقرار رفض تأهيله الجامعي.8الجهوية للتأهيل الجامعي في أجل ثمانية )

ى الخلجان الجهوية للتأهيل الجامعي في حالة الطعن، في أجل خمسة عشر )
ّ
( يوًما ابتداًء 15تتول

عون، الذي ُيرَسُل عبر رؤسائها إلى وزير من ت
ّ
 اريخ تقديم الطعن، إعداد محضر نتائج دراسة الط

املعنية التخاذ اإلجراءات الالزمة،  املؤسسات مديري  وتبليغ للمصادقة العلمي والبحث العالي التعليم

قبولة املغير  املترشحين غوتبلية بالنسبة للطعون املقبولة قرار الترقي إعدادوذلك ب، حسب الحالة

 طعونهم.

 نهائية؟ هل تعتبر نتائج الطعن :51السؤال 

عن نهائيا غير أنه يمكن للمترشح إيداع ملفه مرة أخرى  يعتبر قرار 
ّ
ا لنفس وفًق  الفصل في الط

  اإلجراءات خالل الدورات املوالية.

 ون ــة الطعــج ودراســن النتائــالن عــاملرحلة الرابعة: اإلع



 

 8 

 

 

مهام التعليم والتكوين التي يقوم بها ، عند التقييم، االعتبارهل تؤخذ بعين : 61 السؤال

غير التي يمارس فيها نشاطه العادي  أخرى الباحث الدائم في مؤسسات 

 ؟عمال ثانوياباعتبارها 

الباحث  التكوين التي يقوم بها، مهام التعليم و عند عملية التقييم االعتبار تؤخذ بعين 

 الدائم املنجزة في هذا اإلطار.

 ؟االختراع: متى يتم احتساب نقاط براءات 71السؤال 

 INAPI , PCT)هيئة التسجيل  لدىشريطة تسجيلها وقبولها يتم احتساب براءات االختراع 

OMPI ) عند الولوج إلى  االختراعوتقديم شهادة تحتوي على كامل املعلومات الخاصة ببراءة

 املنصة الرقمية.

 ؟بالنشريؤخذ بعين االعتبار الوعد هل : 81السؤال 

 ا عند تقديمه في ملف الترشح.فعليً  امنشوًر يجب أن يكون املقال العلمي 

طرف املديرية  من معترفةعلمية كانت املنشور في مجلة العلمي املقال  ُيقبل: هل 19 السؤال

لم تستوف شروط و  إرسالهالعامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عند 

 عند نشره وصدور العدد؟  االعتراف

بالرجوع إلى أهلّية املجلة عند تاريخ هذه الحالة الخاصة  يقبل أو يرفض املقال العلمي في

 .إرسال املقال

 تقييمنشر املقال العلمي، عند هو التاريخ الذي ٌيعتد به بالنسبة إلرسال و ما  :02السؤال 

 ؟ملف املترشح

فيكون بعد  النشرناقشة الدكتوراه أما تاريخ متاريخ  بعد املقالإرسال  تاريخيكون  يجب أن

 تاريخ إصدار شهادة الدكتوراه.

 ألعمال البحثية األخرى؟ا الحتسابٌيعتد به هو التاريخ الذي  ما :12السؤال 

 ناقشة الدكتوراه.متاريخ إنجاز هذه األعمال بعد تاريخ يكون  أن يجب

 أسئلـــة متفرقــــــة


