
التاهيل الجامعي بالمعهد العالي للتصرف
اختصاص علوم التصرف

أ -المراجع:
-

اﻷﻣﺮ عدد  239ﻟﺴﻨﺔ  1969اﻟمؤرخ في  09جويليﺔ  1969واﻟمتعلق بإحداث وتﻨظيم اﻟمعهد اﻷعلى ﻟلتصﺮف في اﻟمؤسﺴات واﻟمﻨقح واﻟمتمم باﻷﻣﺮ عدد  276ﻟﺴﻨﺔ  1978اﻟمؤرخ في  15ﻣارس  1978واﻷﻣﺮ عدد  893ﻟﺴﻨﺔ
 1982اﻟمؤرخ في  05جوان .1982
اﻷﻣﺮ عدد  1823ﻟﺴﻨﺔ  1993اﻟمؤرخ في  6سﺒتمﺒﺮ  1993واﻟمتعلق بتحديد شﺮوط اﻟحصول على اﻟشهادات اﻟوطﻨيﺔ ﻟدراسات اﻟدكتوراه ،وعلى جميع اﻟﻨصوص اﻟتي نقحته أو تممته وخاصﺔ اﻷﻣﺮ عدد  1665ﻟﺴﻨﺔ
2012اﻟمؤرخ في  4أوت 2012
اﻷﻣﺮ عدد  1824ﻟﺴﻨﺔ  1993اﻟمؤرخ في  06سﺒتمﺒﺮ  1993واﻟمتعلق باﻟتأهيل اﻟجاﻣعي كما نقحه وأتمه اﻷﻣﺮ عدد  1803ﻟﺴﻨﺔ  1993اﻟمؤرخ في  03سﺒتمﺒﺮ .1997
اﻷﻣﺮ عدد  3433ﻟﺴﻨﺔ  3118اﻟمؤرخ في  32جوان  3118واﻟمتعلق باﻻنتحال اﻟعلمي في ﻣجال اﻟتعليم اﻟعاﻟي واﻟﺒحث اﻟعلمي،
اﻷﻣﺮ عدد  1825ﻟﺴﻨﺔ  1993اﻟمؤرخ في  6سﺒتمﺒﺮ  1993واﻟمتعلق بﻀﺒﻂ اﻟﻨظام اﻷساسي اﻟخاص بﺴلﻚ اﻟمدرسين اﻟﺒاحثين اﻟتابعين ﻟلجاﻣعات ،وعلى جميع اﻟﻨصوص اﻟتي نقحته أو تممته وخاصﺔ اﻷﻣﺮ عدد 2877ﻟﺴﻨﺔ
 2008اﻟمؤرخ في  11أوت .2008
اﻷﻣﺮ عدد  2716ﻟﺴﻨﺔ  2008اﻟمؤرخ في  4أوت  2008واﻟمتعلق بتﻨظيم اﻟجاﻣعات وﻣؤسﺴات اﻟتعليم اﻟعاﻟي واﻟﺒحث وقواعد سيﺮها ،كما تم تﻨقيحه وإتماﻣه باﻷﻣﺮ عدد  682ﻟﺴﻨﺔ  2011اﻟمؤرخ في  9جوان2011.
اﻷﻣﺮ عدد  1932ﻟﺴﻨﺔ  1992اﻟمؤرخ في  2نوفمﺒﺮ  1992واﻟمتعلق بتحديد اﻟجهﺔ اﻟمختصﺔ بإﻣﻀاء اﻟشهائد اﻟعلميﺔ اﻟوطﻨيﺔ.
قﺮار وزيﺮ اﻟتعليم واﻟﺒحث اﻟعلمي اﻟمؤرخ في  03نوفمﺒﺮ  1999واﻟمتعلق بﻀﺒﻂ ﻣؤسﺴات اﻟتعليم اﻟعاﻟي واﻟﺒحث اﻟﺮاجعﺔ باﻟﻨظﺮ ﻟجاﻣعﺔ تونس اﻟمؤهلﺔ ﻹسﻨاد اﻟتأهيل اﻟجاﻣعي
اﻟمﻨشور عدد  38بتاريخ  21جوان  2006واﻟمتعلق بﻀﺒﻂ شﺮوط وإجﺮاءات اﻟتﺮشح ﻟلتأهيل اﻟجاﻣعي.
اﻟمﻨشور عدد  07بتاريخ  04فيفﺮي  2009واﻟمتمم ﻟلمﻨشور عدد  2006/38واﻟمتعلق بﻀﺒﻂ شﺮوط وإجﺮاءات اﻟتﺮشح ﻟلتأهيل اﻟجاﻣعي

ب -شروط الترشح للتأهيل الجامعي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن يكون اﻟمتﺮشح ﻟلتأهيل اﻟجاﻣعي في رتﺒﺔ أستاذ ﻣﺴاعد ﻟلتعليم اﻟعاﻟي.
أن يكون ﻣتحصﻼ على شهادة اﻟدكتورا في اﻹختصاص اﻟمطلوب.
أن يكون اﻹختصاص اﻟمطلوب ﻣتوفﺮا باﻟمؤسﺴﺔ اﻟمقصودة.
أن يقدم اﻟمتﺮشح ﻣلفا واحدا إﻟى ﻣؤسﺴﺔ واحدة في نفس اﻟدورة.
أن ﻻ يتقدم اﻟمتﺮشح إﻻ ﻟلمؤسﺴﺔ اﻟتي يدرس بها أو اﻟتي تحصل ﻣﻨها على شهادة اﻟدكتورا.
إذا صادف وأن اﻟمؤسﺴتين اﻟواجب اﻟتقدم إﻟيها غيﺮ ﻣؤهلتين يمكن ﻟلمتﺮشح أن يتقدم بملفه إﻟى رئاسﺔ اﻟجاﻣعﺔ اﻟتي يﻨتمي ﻟها كمدرس ويتوﻟى رئيس اﻟجاﻣعﺔ تشكيل
ﻟجﻨﺔ تأهيل خاصﺔ تقوم بدراسﺔ اﻟملف وﻣﻨاقشته إذا توفﺮت اﻟشﺮوط اﻟمطلوبﺔ ويكلف رئيس اﻟجاﻣعﺔ إحدى اﻟمؤسﺴات اﻟﺮاجعﺔ ﻟه باﻟﻨظﺮ باﻹشﺮاف على اﻟمﻨاقشﺔ.

ت -آجال الترشح والنتائج:
 .1يتم اﻟتﺮشح ﻟلتأهيل اﻟجاﻣعي كل سﻨﺔ جاﻣعيﺔ خﻼل دورتين:
 oاﻟدورة اﻷوﻟي ﻣن  1إﻟى  30سﺒتمﺒﺮ.
 oاﻟدورة اﻟثانيﺔ ﻣن  2إﻟى  31جانفي.
 .2تتم ﻣﻨاقشﺔ اﻟملف أو رفﻀه في أجل أقصاه ثﻼثﺔ أشهﺮ ﻣن انتهاء تقديم اﻟتﺮشحات.

ث -محتوى ملف الترشح:
يتﻀمن ﻣلف اﻟمتﺮشح ﻟلتأهيل اﻟجاﻣعي في علوم اﻟتصﺮف وجوبا ثﻼثﺔ أجزاء تتوزع كاﻟتاﻟي:

 الجزء اﻷول :الملف اﻹداري ويتكون من الوثائق التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

نﺴخﺔ ﻣن بطاقﺔ اﻟتعﺮيف اﻟوطﻨيﺔ.
نﺴخﺔ طﺒق اﻷصل ﻣن كل اﻟشهائد اﻟعلميﺔ بدايﺔ ﻣن شهادة اﻟﺒكاﻟوريا.
اﻟﺴيﺮة اﻟذاتيﺔ اﻟمفصلﺔ ﻟلمتﺮشح
شهادة عمل حديثﺔ اﻟعهد.
نﺴخﺔ ﻣن قﺮار اﻟتﺴميﺔ في رتﺒﺔ أستاذ ﻣﺴاعد.

 الجزء الثاني :الملف العلمي ويتكون من الوثائق التالية:
.1
.2
.3

.4

نﺴخﺔ ﻣن أطﺮوحﺔ اﻟدكتورا.
نﺴخﺔ ﻣن ﻣؤﻟفات اﻟمتﺮشح )كتب ذات صﺒغﺔ علميﺔ ونظﺮيﺔ( فﺮديﺔ أو جماعيﺔ.
نﺴخﺔ ﻣن اﻟمقاﻻت اﻟعلميﺔ اﻟمﻨشورة واﻟتي يشتﺮط فيها ﻣا يلي:
 oيجب أن يكون ﻟلمتﺮشح على اﻷقل ثﻼث مقاﻻت علميﺔ ﻣﻨشورة في مجﻼت عالمية محكمة ﻣع إﻣكانيﺔ اﻟوعد باﻟﻨشﺮ باﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟمقال واحد  ،وتتوفﺮ فيها اﻟشﺮوط اﻟتاﻟيﺔ:
اثﻨتان ﻣﻨها على اﻷقل ﻣﻨشورة بمجﻼت ذات ﻣفعول تأثيﺮي وباﻟتحديد ﻟدى  CNRSانظﺮ ﻣوقع اﻟواب )  (www.cnrs.frعلى أن يكون احدهما ﻣصﻨف  classe1/2/3أو ﻟدى Web of
 MJL by Clarivate. Science Master Journal List - WoSانظﺮ ﻣوقع اﻟواب )(https://mjl.clarivate.com/
 oتاريخ نشﺮ اﻟمقاﻻت اﻟثﻼثﺔ ﻻ يمكن أن يكون سابقا ﻻجتياز ﻣﻨاظﺮة اﻷساتذة اﻟمﺴاعدين ﻟلتعليم اﻟعاﻟي اﻟتي نجح فيها اﻟمتﺮشح.
تقﺮيﺮ ﻣفصل ،وﻣفهﺮس وﻣﺮفقا باﻟمؤدات وﻣﺴفﺮ:
 oتقديم ﻟميدان اﻟﺒحث اﻟمتﺒع.
 oاﻹنتاج اﻟعلمي اﻟخاص باﻟمتﺮشح ﻣﻨذ حصوﻟه على اﻟماجﺴتيﺮ أو ﻣا يعادﻟها
 oنﺒذة عن ﻣﺴاهمﺔ اﻟمتﺮشح في ﻣجال اﻟتصور واﻟتﺴييﺮ واﻟتﻨﺴيق ﻷنشطﺔ اﻟﺒحث اﻟعلمي خاصﺔ في نطاق هيكل بحث يﻨتمي إﻟيه.

 الجزء الثالث :الملف البيداغوجي ويتكون من الوثائق التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

نﺴخﺔ ﻣن ﻣؤﻟفات اﻟمتﺮشح ذات اﻟصﺒغﺔ اﻟﺒيداغوجيﺔ )دروس ﻣكتملﺔ وﻣهيكلﺔ قابلﺔ ﻟلﻨشﺮ ،ﻣؤﻟفات ﻟها عﻼقﺔ ﻣﺒاشﺮة بﺒﺮناﻣج تطﺒيقي أو دروس ﻣﺴيﺮة( وﻟها عﻼقﺔ بميدان اﻟﺒحث.
نﺴخﺔ ﻣن اﻟمقاﻻت ذات اﻟصﺒغﺔ اﻟﺒيداغوجيﺔ تمت اﻟمشاركﺔ بها في اﻟملتقيات واﻟﻨدوات اﻟجاﻣعيﺔ.
نﺴخﺔ ﻣن اﻟوثائق اﻟتي تثﺒت أن اﻟمتﺮشح شارك في ندوات وبحوث أو تﺮبصات علميﺔ وبيداغوجيﺔ باﻟداخل أو اﻟخارج في نطاق ﻣاجﺴتيﺮ ﻣتخصص أو في نطاق تعاون دوﻟي ﻣع جاﻣعات
أجﻨﺒيﺔ.
نﺴخﺔ ﻣن جدول ﻣفصل يﺒين أن اﻟمتﺮشح اكتﺴب خﺒﺮة في اﻟتﺴييﺮ واﻟتأطيﺮ وقد أطر على اﻷقل رسالتي ) (02ماجستير تمت مناقشتها بنجاح.
تقﺮيﺮ ﻣفصل ،وﻣفهﺮس وﻣﺮفقا باﻟمؤدات وﻣﺴفﺮ:
 oإبﺮاز أهميﺔ ﻣجاﻻت تخصصه داخل اﻟقﺴم اﻟعلمي اﻟذي يﻨتمي ﻟه.
 oاﻟتجارب اﻟتي ﻣﺮ بها اﻟمتﺮشح ﻣﻨذ أن اﻟتحق بميدان اﻟتدريس بما في ذﻟﻚ اﻟمؤسﺴات اﻟتي درس بها ،واﻟمﺴتويات واﻟمواد اﻟتي درسها واﻟتﺮبصات واﻟملتقيات اﻟتي شارك فيها.
 oﻣﺴاهمﺔ اﻟمتﺮشح في ﻣجال اﻟتصور واﻟتﺴييﺮ واﻟتﻨﺴيق في ﻣجاﻻت اﻟتكوين وتأطيﺮ اﻟﺒحوث خاصﺔ ﻟطلﺒﺔ اﻟمﺮحلﺔ اﻟثاﻟثﺔ.
o

إيداع الملف:

 .1يودع اﻟملف وجوبا في ستﺔ نظائﺮ داخل حافظات أرشيف و يﺮفق كل نظيﺮ بﻨﺴخﺔ ﻣن اﻟملف على قﺮص ﻟيزري.
 oخمﺴﺔ ﻣﻨها ﻟلتقييم واﻟمﻨاقشﺔ
 oاﻟﺴادس خاص باﻹدارة تﻀاف ﻟمحتوياته شهادة اﻟعمل اﻷصليﺔ وصورة شمﺴيﺔ وﻻ يمكن اﻟمطاﻟﺒﺔ باستﺮجاعه.
 .2يمﻨع ﻣﻨعا باتا على اﻟمتﺮشح أن يطلب ﻣن اﻹدارة سحب أو إضافﺔ وثائق بعد إيداع ﻣلفه.
 .3يودع اﻟملف وجوبا في اﻵجال اﻟمحددة بمكتب اﻟﻀﺒﻂ باﻟمعهد وﻻ تقﺒل اﻟتﺮشحات عﺒﺮ اﻟﺒﺮيد.
اﻟعﻨوان ،41 :نهج اﻟحﺮيﺔ ،بوشوشﺔ ،باردو -تونس .2000

