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  15/03/2023،  اجلزائر يف                                                                  2023م.ع.ت.ت/م.ت.د/ /224 رقم: 

 
 اتـة للجامعـالجھویدوات ـاء النّ ـادة رؤسـى السّ ـإل
 )يـم العالـات التعلیـاء مؤسسـمع رؤس الـباالتص( 

 

توضيحية    : املوضوع  الّد إدماج  بخصوص  مذكرة   طلبة 
ّ
الت البحث  مشاريع  ضمن  ا�جام��  كتوراه  كو��ي 

 . 2023  املعتمدة سنة 

  2022جوان   06خ �� املؤرّ  02املنشور رقم  -  : ع ــــــــــــ املرج 
ّ
ق بإجراءات قبول و�سي�� مشاريع البحث الت

ّ
كو��ي  املتعل

   .ا�جام�� 

 التوضيحية بخصوص إجراءات قبول و   املذكرة  -
ّ
  407كو��ي ا�جام�� رقم  �سي�� مشاريع البحث الت

 . 2022جو�لية    13خة ��  املؤرّ 

 

فيما يخص    2023املعتمدة �عنوان سنة  ا�جام��  ال�شغاالت �عض رؤساء مشاريع البحث الت�و��ي  نظرا  

  املنشور من    ا�جام��   بمعاي�� قبول مشاريع البحث الت�و��ي النقطة الثانية من الفقرة الثانية املتعلقة  كيفية تطبيق  

التداب��    اتخاذ  أجل   من   أّن أطلب منكم التفضل بإعالمهم   ي ، �شرف� املذ�ور�ن أعاله   407املذكرة رقم  وكذا  ،  02رقم  

 التالية: 

  ��   الت�و�ن   عروض   ��   املدرجة   ا�جام��   الت�و��ي   البحث   مشاريع   ضمن   ا�جدد   الدكتوراه   طلبة   إدراج  .1

 .  2023- 2022  ا�جامعية   السنة   �عنوان   الدكتوراه 

  ��   امل�جل�ن   املاجست��   شهادة   حام��   كذا   و   بانتظام   امل�جل�ن )  د . م . ل   علوم، (   الدكتوراه   طلبة   إدراج  .2

  ا�جام��  الت�و��ي   البحث  مشاريع   ضمن   ، 2023/ 01/ 09  ��   املؤرخة   39  رقم  املذكرة   بمفهوم   الدكتوراه 

- 2022  ا�جامعية   السنة   �عنوان   الدكتوراه   ��   الت�و�ن   عروض   ��   مدرجة   الغ��   و   2023  سنة   ��   املعتمدة 

2023. 

 والبحث العلمي  وزارة التعلیم العالي 
 المدیریة العامة للتّعلیم والتّكوین 
 مدیریة التّكوین في الّدكتوراه 



ع�� املنصة الرقمية ا�خّصصة  ا�جام��،  ن مشاريع البحث الت�و��ي  ضم   سالفا   إدراج الطلبة املذ�ور�ن  .3

املفتوحة   إ�� ا�حسابات  بالولوج  الت�و��ي ا�جام��  البحث  عند تقديم املشاريع ع�� املنصة  ملشاريع 

 و�دراج املعلومات ا�خاصة ��م.   لطلبة الدكتوراه بأسماء مجهولة الرقمية  

املدرجة ضمن عروض الت�و�ن �� الدكتوراه �عنوان    ع للمشاري   لطلبة الدكتوراه مالئمة ال��كيبة البشر�ة   .4

 وفق عدد املقاعد البيداغوجية املوزعة.   2023- 2022السنة ا�جامعية  

 : يتع�ن   اإلنقضاء،   عند   و   الصّدد،   هذا   �� 

   الرقمية ا�خّصصة ملشاريع    اإلضا�� ع�� املنصة فتح حساب خاص بالعضو  ع�� رؤساء املشاريع

   ، ح�ى يتس�ى لنا إ�حاقهم بمشروع البحث   ا�جام��   البحث الت�و��ي 

   ��ال�ي تتضمن  املرفق)    ا�جدول (وفق    بالقائمة االسمية   ا موافاتن ع�� رؤساء مؤسسات التعليم العا

  ن مصا�حنا، ع زائدة ليتم حذفها من طرف  طلبة الدكتوراه املضاف�ن ليتم إدراجهم وا�حسابات ال 

 . doctorant.prfu@gmail.comطر�ق ال��يد االلك��و�ي  

ال��كيبة    �سهر  بمراقبة  وذلك  العملية  لهذه  ا�حسن  الس��  ضمان  ع��  العا��  التعليم  مؤسسات  رؤساء 

الت�و��ي ا�جام�� ع�� أيقونة "تفاصيل املشروع"ع�� ا�حساب ا�خاص ب�ل مؤسسة ع��  البشر�ة ملشاريع البحث  

بان��اء العمليات السالفة الذكر ح�ى    ، املنصة الرقمية ا�خّصصة ملشاريع البحث الت�و��ي ا�جام��  ليتم إعالمنا 

 ��ا.   �م موافا� نتمكن من إعداد وثائق االعتماد و 

 والتقدير.   االح��ام بقبول فائق عبارات    ، الندوات ا�جهو�ة ل�جامعات ادة رؤساء  الّس   ، تفضلوا 

 

mailto:doctorant.prfu@gmail.com

	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
	مديرية التّكوين في الدّكتوراه


		2023-03-15T17:34:17+0100
	Rachida BOUALLOUCHE




