
 
 الحقوق والعلوم السياسية كلية     2سطيف - مد ملين دباغينــــــــــــــــــــــــجـــــامعة مح

                                                                                                      

 

 القسم:.............................. الصنف:..............................واللقب: ........................................االسم 

 املعايير  األساسية

 مالحظة  املعيار  الرقم 

 صنف ويحدد عدد اإلستفادات في كل رتبةتوضح حسب كل  عدد اإلستفادات  01

فئة  الثاني )فئة املدرسون والطلبة و   ابتداء من التسجيلتسجيل منتظم   عدد التسجيالت  02

 الطلبة  غير األجراء( 

العمل  تقييم 03   مشروع 

 )التربص( 

- املنهجية-األهداف  - العمل يكون مطابقا مللف العودة من حيث:  مشروع

املنتظرة االستقبال  -التأثيرات  اإلقامة  - مؤسسة  إجراء    -مدة  فترة 

 التربص.

 )النشر العلمي، املشاركة في التظاهرات العلمية(  النشاط العلمي 04

 واألساتذة املحاضرونالبيداغوجي: يعني املدرسون و األساتذة     األداء تقييم  05

 أطروحة الدكتوراه منجزة: يعني األساتذة واألساتذة املحاضرون "أ" 

 

 

 املعايير الترجيحية

 املعيار  الرقم 

 العضوية في فرق البحث أو املخابر  01

 تاريخ التنصيب في الرتبة  02

 املناقشة أو التأهيل أو الترقية  تاريخ 03
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 ........................................الصنف:.............................القسم:.............................. االسم واللقب:.

 

 

 املسجلون في الدكتوراه   االساتذة املساعدين أ و  بصنف 

  التنقيط  املعيار  الرقم

 

 

01 

 

 

 اإلستفاداتعدد 

 نقاط  05

  05 عدم االستفادة 

 

 

 04 ( 01االستفادة مرة واحدة )

 03 ( 02االستفادة مرتان )

 02 (03االستفادة ثالث مرات )

 01 ( 04االستفادة أربع مرات )

 00.50 ( 05االستفادة خمس مرات )

 

 

02 

 عدد التسجيالت 

 نقاط  04

) على أن يكون تسجيال 

منتظما، مع إلزام املترشح  

للتربص أن يودع كل  

شهادات التسجيل بالنسبة 

للطلبة املسجلين خارج  

 الجامعة(

  04 التسجيل الثاني 

 03 التسجيل الثالث 

 02 التسجيل الرابع 

 01 التسجيل الخامس 

 00.50 التسجيل السادس 

 

 

03 

 

 

 تقييم املشروع 

 نقاط  03

  01 مشروع البحث وعالقته باألطروحة موضوع

 

 
 01 التأثيرات 

 00.50 املنهجية

 00.50 األهداف

 

 

04 

 

 

 النشر العلمي 

 نقطة 04.50

املجالت  

 العلمية

 نقاط(  04)

  01 نشر فردي -مجلة وطنية

 

 

 

 

 00.50 نشر ثتائي او أكثر -مجلة وطنية 

 01.50 نشر فردي -مجلة دولية

 01 نشر ثنائي أو أكثر -مجلة دولية

 كتب أكاديمية 

(00.50) 

 00.25 فردية

 00.25 جماعية 

 

05 

املشاركة في التظاهرات  

 العلمية

 نقطة 02.50

  00.75 وطنية  امللتقيات 

 01.50 دولية 

 00.25 دراسية وأيامندوات 

 

06 

 

 البيداغوجي  األداء

 نقطة 01

  00.25 البيداغوجية حضور اللجان 

 00.25 حضور لجان املداوالت  

 00.25 التأطير واملناقشة

 00.25 االنضباط 

   املجموع



 

 الحقوق والعلوم السياسية كلية     2سطيف - مد ملين دباغينــــــــــــــــــــــــجـــــامعة مح
 

 االسم واللقب:.........................................الصنف:.............................القسم:.............................. 

 

 كلية العلوم االنسانية و االجتماعية                                 2سطيف - مد ملين دباغينــــــــــــــــــــــــجـــــامعة مح

 ........................................الصنف:.............................القسم:.............................. االسم واللقب:.

 " "أ  املحاضرين األساتذة واألساتذة  

 املجموع  التنقيط  املعيار  الرقم

 

 

01 

 

 

 

 عدد اإلستفادات

 نقاط  05

  05 عدم االستفادة 

 

 

 04 ( 01)االستفادة مرة واحدة 

 03 ( 02االستفادة مرتان )

 02 (03االستفادة ثالث مرات )

 01 ( 04االستفادة أربع مرات )

 

02 

 

 تقييم املشروع 

 نقطة 03

  01 موضوع مشروع العمل ( مقال، تدريس، بحث( 

 

 
 00.50 التأثيرات 

 00.50 املنهجية

 01 األهداف

 

 

03 

 

 

 النشر العلمي 

 نقطة 05.50

 

 

 املجالت العلمية

 نقاط(  04)

  01 نشر فردي -مجلة وطنية

 

 

 

 00.50 أكثر  أو  ثنائينشر -مجلة وطنية 

 01.50 نشر فردي -مجلة دولية

 01 نشر ثنائي أو أكثر -مجلة دولية

 كتب أكاديمية 

(01.50) 

 01.00 فردية

 00.50 جماعية 

 

04 

املشاركة في  

التظاهرات  

 العلمية

 نقطة 04.50

 

 امللتقيات 

  01.50 وطنية 

 02.50 دولية

 00.50 ندوات وأيام دراسية

 

 

05 

 

 

العلمي   األداء

 والبيداغوجي 

 نقطة 02

  01 إشرافا ومناقشة( –رسالة منجزة ) دكتوراه 

 

 

 

   األداء

 البيداغوجي 

 00.25 حضور اللجان البيداغوجية 

 00.25 لجان املداوالت حضور 

 00.25 التأطير واملناقشة

 00.25 االنضباط 

   املجموع
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 :.............................القسم:.............................. الصنف االسم واللقب:.........................................

 "ب"  األساتذة املحاضرين قسم

 املجموع  التنقيط  املعيار  الرقم

 

 

01 

 

 

 عدد اإلستفادات

 نقاط  05

  05 عدم االستفادة 

 

 

 04 ( 01االستفادة مرة واحدة )

 03 ( 02االستفادة مرتان )

 02 (03االستفادة ثالث مرات )

 01 ( 04االستفادة أربع مرات )

 

 

02 

 

 

 تقييم املشروع 

 نقطة 03

  01 موضوع مشروع العمل ( مقال، تدريس، بحث( 

 

 
 00.50 التأثيرات 

 00.50 املنهجية

 01 األهداف

 

 

03 

 

 

 النشر العلمي 

 نقطة 05.50

 

 املجالت العلمية

 نقاط(  04)

  01 نشر فردي -مجلة وطنية

 

 

 

 00.50 أكثر  أو  يثنائنشر -مجلة وطنية 

 01.50 نشر فردي -مجلة دولية

 01 نشر ثنائي أو أكثر -مجلة دولية

 أكاديمية  كتب 

(00.50) 

 01.00 فردية

 00.50 جماعية 

 

04 

 

املشاركة في  

 التظاهرات العلمية 

 نقطة 05.50

  02.00 وطنية  امللتقيات 

 03.00 دولية

 00.50 ندوات وأيام دراسية

 

05 

 

 البيداغوجي  األداء

 نقطة 01

  00.25 حضور اللجان البيداغوجية 

 00.25 املداوالت حضور لجان  

 00.25 التأطير واملناقشة

 00.25  االنضباط  

  املجموع

 

 


