
 

1 / 2 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique                                    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Université Alger3                                                                                                                                                    3جامعة الجزائر

Institut d’Education Physique et Sportive                                                                                           معهد التربية البدنية والرياضية 

 

 

سلك بالنسبة ل 1029-1028 الترشح لمنحة التربص القصير المدى للسنة الجامعيةبطاقة 

 باملحاضرين المساعدين و اساذة  ال 
 .الرذبة: .................................................................. .االاسم: .........................................................

 .القسم: .................................................................. .ب: ........................................................اللق

 املجموع العدد النقطة المعيارية البيان المعيار

 الرذبة العلمية

   X نقطة 00 أاستاذ محاضر ب

   X نقطة 04 أ مساعدأاستاذ 

   X نقطة 01 مساعد ب تاذأاس

االقدمية في 

 الرذبة الجامعية

    نقطة/اسنة 01 أاستاذ محاضر ب 

    نقطة/اسنة 01 أ مساعدأاستاذ 

    نقطة/اسنة 02 مساعد ب أاستاذ

االقدمية 

 االجمالية
XXXXXXXXXXXX 0.0 نقطة/اسنة  

 
 

االلتزامات 

 البيداغوجية

التدريس في املجموعات التي 

 طالب  400ن عددها أكبر م

   X نقطة 21 بالعمال الموجهة

بدون العمال 

 الموجهة
 X نقطة 20

 
 

   X نقطة 20 التدريس في باقي املجموعات بدون االعمال الموجهة

أو  التدريس في باقي املجموعات باالعمال الموجهة

 االعمال التطبيقية
 X نقطة 00

 
 

   X نقطة 00 التدريس في المااستر

    ( نقطة للغياب0-) ( جزاء0-0المداوالت )حضور 

    ( نقطة للغياب7-) الغيابات غير المبرر  في حرااسة االمتحانات والتدريس

عضوية الهيئات 

العلمية 

 واالدارية

   X نقطة 08 عضو اللجنة العلمية للقسم

   X نقطة 20 عضو املجلس العلمي للمعهد

   X نقطة 00 عضو مجلس االدار 

   X نقطة 00 ضو املجلس التأديبي للمعهدع

   X نقطة / فرقة 00 عضو فرقة بحث نشاطات البحث

 نشاطات علمية
    / مجلة نقطة 02 على الكثر( 00خبير لدى مجلة علمية )

    نقطة / ملتقى 00 ذنظيم ملتقى علمي
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بالنسبة لسلك  1029-1028 الترشح لمنحة التربص القصير المدى للسنة الجامعيةبطاقة 

 الاساذة  المساعدين واملحاضرين ب

 .الرذبة: .................................................................. .االاسم: .........................................................

 .سم: ..................................................................الق .اللقب: ........................................................
 املجموع العدد النقطة المعيارية البيان المعيار

 إنتاج علمي

    نقطة / كتاب 00 فصل في كتاب منشور 

    نقطة / عمل 07 مسطر  إجرائية )اعمال ملتقيات منشور (

    كتاب نقطة/ 20 علمي كتاب

    مطبوعةنقطة/ 00 مطبوعة مصادقة من املجلس العلمي

    مداخلةنقطة/ 00 مداخلة في ملتقى دولي

    مداخلةنقطة/ 00 مداخلة في ملتقى وطني

    / مقال نقطة 20 مقال دولي

    / مقال نقطة 00 مقال وطني

التأطير 

 والمناقشات

    مةكر /  نقطة 2.0 ليسانسذأطير 

ذأطير 

 استرالما

    / مةكر  نقطة 00 المةكر  الولى والثانية

    نقطة / مةكر  02 الخامسةغاية المةكر  الثالثة الى 

    مناقشةنقطة /  02 على الكثر( 00) مااسترمناقشات ال

اسنوات التسجيل 

 في الدكتوراه

   X نقطة 00 السنة الولى

   X نقطة 00 السنة الثانية

   X نقطة 08 السنة الثالثة

   X نقطة 20 السنة الرابعة

   X نقطة 08 السنة الخامسة 

   X نقطة 00 السنة الساداسة

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X املجموع العام

 ميالعلإمضاء رئيس املجلس                      إمضاء المدير                        إمضاء المعني         
 

 

افات والمناقشات على أاساس إنجازات السنة الجامعية السابقة في حين  مالحظة: ذحسب االعمال العلمية واإلشر

 ذحسب االنشطة البيداغوجية وعضوية الهيئات واللجان والفرق على أاساس السنة الجامعية الحالية

 ذرفق جميع الوثائق التي ذثبت النقاط المقدمة من طرف المترشح.


