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 التعريف ابلتكوين ملا بعد التدرج املتخصص

املؤسسات        من  بطلب  الغرض  هلذا  املؤهلة  املؤسسات  يف  املتخصص  الّتدرّج  بعد  ما  التكوين  ينظم 

ويف إطار اتفاقية تربم بني مؤسسة التكوين    املتخصصنياملستخدمة وحلسايها وفقا ألهدافها يف جمال تكوين  

للّتكوين أو البحث تنظيمه  لمؤسسة املؤهلة  لأو البحث املعنية؛ واملؤسسة أو املؤسسة املستخدمة، كما ميكن  

 .لالستجابة إىل حاجاهتا اخلاصة يف جمال حتسني مستوى مواردها البشرية وختصصاهتا

واملتعلق بضمان أتهيل مؤسسات التعليم    2022فيفري    17املؤرخ يف    176بعد صدور القرار رقم        

حيدد   والذي  املتخصص  التدرج  بعد  ما  شهادة  لنيل  التكوين  لضمان  البيداغوجية العايل  املقاعد  عدد 

التأهيل لضمان التكوين يف ما بعد التدرج املتخصص حمدد بـ    مناملخصصة، استفادت جامعة تيسمسيلت  

واملتضمن أتهيل جامعة   2022فيفري    17املؤرخ يف    176منصب بيداغوجي حسب ملحق القرار رقم    30

املتخصص التدرج   بعد  ما  شهادة  لنيل  التكوين  لضمان  البيداغوجية   ،تيسمسيلت  املقاعد  حيدد  والذي 

بعنوان   السياسية  العلوم  لقسم  واملؤسسات  "املفتوحة  العمومية  اإلدارات  وحوكمة  االلكرتونية  اإلدارة 

  2022-2021لسنة اجلامعية  ل  "االقتصادية

و          املتخصصهذا  التدرج  بعد  فيما  التكوين  اجلانب   ،يتمثل  ين  جيمع  املدى  طويل  تكوين 

   .وينتهي بتحضري مذكرة التخرج وتربص ميداين  )التطبيقي (أعمال موجهة  (النظري)احملاضرات واجلانب
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 املتخصص ملا بعد التدرج  اهلدف من هذا التكوين 

شهادة ما بعد التدرج املتخصص وهي من بني شهادات نظام   أوشهادة الدراسات العليا املتخصصة         

. موجهة للموظفني احلاصلني هلى شهادة ليسانس 254- 98كالسيكي مدرجة يف املرسوم التنفيذي رقم  

نظام كالسيكي الذين يثبتون ثالثة سنوات خربة على األقل يف مناصب عملهم. أي تكوين املوظفني يف خمتلف  

ما بعد التدرج املتخصص يف املؤسسات املؤهلة هلذا الغرض بطلب من املؤسسة    القطاعات.ينظم التكوين

املستخدمة و حلساهبا وفقا ألهدافها يف جمال تكوين األخصائيني ويف إطار اتفاقية تربم بني مؤسسة التكوين  

 .أو البحث املعنية، واملؤسسة أو املؤسسات املستخدمة

ين او البحث تنظيمه لالستجابة إىل حاجاهتا اخلاصة يف جمال حتسني  لمؤسسة املؤهلة للتكو ل كما ميكن          

إىل جتديد املعارف واكتساب التقنيات احلديثة هبدف اختاذ القرارات  و  .مستوى مواردها البشرية و ختصصاهتا

فئة اجلامعيني و   التكوين املتخصص أساسا  اليت يواجهها املسري يف ميدان عمله. ويستهدف هذا  املناسبة 

 ارات املؤسسات . إط

 عرض األسباب:

يستهدف هذا التكوين الطاقات البشرية لتمكينها من قيامها بدور أساسي وفعال يف جماالت اإلدارة          

احمللية ،مع االعتماد على الشركاء املتخصصني والقادرين  على نقل خرباهتم وحتديثها وفقا لألسس العلمية  

 اليت يتيحها التخصص 

واملؤسسات والشركات  العموميةكما يهدف التخصص لتكوين اإلطارات متمثال يف اإلدارة        

على أساسها تقرب اجلامعة من حميطها على اعتبارها ركيزة أساسية  يقوم االقتصادية اخلاصة والعمومية، 
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يف بيئة   وفاعلية لبناء القدرات وتنمية املورد البشري وأتهيله ليكون أكثر كفاءة  االجتماعي واالقتصادي  

، وبذلك حتتاج اإلطارات أن تتكون بشكل  العمل للوصول إىل النتائج اليت سطرها املؤسسة املستخدة

اإلداري واملايل وكل ما يتصل هبا من فكر   ، التنظيمييف جانبها   االلكرتونيةبتطبيقات اإلدارة    متخصص بكل ما يتعلق

 . وممارسات

ومن جهة اثنية فان الواقع احلايل يعرف تزايدا يف وترية النمو السكاين ابنعكاساته املختلفة على البيئة           

حوكمة اليت يستقر هبا ، وعلى تنامي متطلباته واليت ميكن لإلدارة املركزية أن تلبيها ، وهنا تظهر أمهية 

مبختلف  كآلية من آليات ممارسة الدميقراطية املشاركاتية من خالل تقريب اإلدارة   الدارة واملؤسساتا

 من املواطن ومتكينه من لعب دور الرقابة املباشرة وممارستها بفعالية أشكاهلا 

 خمرجات التكوين 

 انفتاح الفضاء اجلامعي على التكوين العايل املتخصص •

 التكنولوجيا الرقمية  حتكم االطارات واملستخدمني من        •

 جتديد املعارف واالطالع على خمتلف الوسائط االلكرتونية املستخدمة يف االدارة احلديثة     •

 ضمان تكوين إطارات ذات طاقة علمية ومهنية حديثة •

 ذلك استمرارية التكوين وقابلية جتديد املعلومات كلما تطلب األمر  •

صياغة الربامج خدمة ألهداف التنمية الوطنية والتوجهات االقتصادية اجلديدة يف ظل املتغريات   •

 الدولية
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 :  بر�مج التكوين ملا بعد التدرج املتخصص بعنوان

 اإلدارة االلكرتونية وحوكمة اإلدارات العمومية واملؤسسات االقتصادية 

 

 املواد املقررة يف بر�مج  الدراسة 

 السداسي األول  السداسي الثاين 

 حوكمة اإلدارة العمومیة  تقنيات االتصال اإلداري االلكرتوين 

 

 اإلدارة االلكترونیة إدارة األعمال االلكرتونية 

 

 تكنولوجیا المعلومات واالتصال  صنع وتنفيذ السياسات العامة احمللية 

 العمومیة إصالح الخدمة  أمن البيا�ت واألعمال 

 

 منھجیة منهجية إعداد مذكرة 

 نظم المعلومات اإلداریة  لغة أجنبية 

 

 

 لغة أجنبیة ملتقى اقتصاد املعرفة 

 إدارة الوسائط االلكترونیة  أنظمة األعمال والبيا�ت 

 

  تربص ميداين 
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 يف إطار إتفاقية مع املؤسسات املستخدمة   ملا بعد التدرج املتخصص   التكوين

التدرج املتخصص يف        التكوين ما بعد  لغرض   املؤهلة بطلب من املؤسسة املستخدمة    اجلامعاتينظم 

مؤسسة التكوين أو البحث   جامعة أو  اتفاقية تربم بني، مبوجب    املستخدمني واالطارات التابعة هلاتكوين  

 24املؤرخ يف    254-98املرسوم التنفيذي رقم  إستنادا إىل    .املعنية، واملؤسسة أو املؤسسات املستخدمة

واملتعلق ابلتكوين يف الدكتوراه وما بعد التدرج املتخصص   1998غشت    17املوافق    1419ربيع الثاين عام  

 والتأهيل اجلامعي

 :حتتوي االتفاقية على ما يلي

 التخصص املفتوح و برامج التكوين  •

 العمال املشاركون يف تطبيق هذا الرب�مج  •

 عدد املناصب املفتوحة  •

 كيفية تنظيم الرتبص يف األوساط املهنية و التكفل هبا •

 األعباء املالية و املادية لألطراف املتعاقدة  •

 :عشرة شهرا و يتضمن ما �يت 12مدة التكوين حمددة ب       

 تعليم نظري مالئم لالختصاص  . 1

 أعمال موجهة وأعمال تطبيقية وحماضرات منهجية  . 2

 تربص يف الوسط املهين . 3
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 .احلضور إجباري يف كل من التعليم النظري و الرتبص املنصوص عليه يف بر�مج التكوين مالحظة هامة:

  .التطبيقية ابمتحا�تيتوج التعليم النظري واألعمال املوجهة واألعمال 

يتوج الرتبص يف الوسط املهين مبذكرة تربص تسمح بتقدير طاقات املرت شح يف التحليل والتحكم يف كما 

  .التقنيات املكتسبة

يفتح االلتحاق ابلتكوين ما بعد التدرج املتخصص للمرشحني احلائزين على شهادة التدرج الطويل       

 .سنوات على األقل) 03 (اهتم خربة مهنية تقدر بثالث املدى أو شهادة تعادهلا مع إثب
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 التخصصات املستهدفة من التكوين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخصصات املعنية بال���ح عدد املناصب   عنوان تخصص التكو�ن 

 اإلدارة االلك��ونية وحوكمة  اإلدارات 

 العمومية واملؤسسات االقتصادية 

 

30  

 مقعد

 العلوم السياسية والعالقات الدولية 

 العلوم القانونية واإلدار�ة(حقوق)  

 العلوم االقتصادية 

 العلوم التجار�ة 

 علوم التسي�� 

 العلوم اإل�سانية

 العلوم االجتماعية 

 علوم اإلعالم واالتصال  

 العلوم اإلسالمية 
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 التسجيالت يف ما بعد التدرج املتخصص 

 : التسجيل على الواثئق التاليةحيتوي ملف 

مقرر أتهيل املؤسسة اجلامعية مع ذكر التخصص املقرتح للتكوين و عدد املناصب املفتوحة صادر عن  . 1

 الوزير 

  .نسخة من االتفاقية املربمة بني املؤسسة اجلامعية و املؤسسة املستخدمة . 2

 طلب التسجيل يف ما بعد التدرج املتخصص  . 3

 – نسخة مصادق عليها -شهادة البكالور�  . 4

 نسخة مصادق عليها  -شهادة التدرج الطويلة املدى  . 5

 سنوات 03شهادة عمل تثبت خربة مهنية تقدر بثالث  . 6

 شهادة ميالد . 7

 صوراتن مشسيتان  . 8

 غالفان بريد�ن  . 9

 حقوق التسجيل . 10

 تسديد مصاريف التكوين . تعهد املؤسسة املستخدمة أو املرتشح ابلتكفل ب11
 رخصة التسجيل يف ما بعد التدرج املتخصص  . 12
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة  تيسمسيلت

 كلية احلقوق 

 قسم العلوم السياسية

 

 تعهد املؤسسة املستخدمة ابلتكفل بتسديد مصاريف التكوين 

 

 املمضي أسفله  :........................................................ أ� 

 السيـــــــــــــد مدير املؤسسة : ..................................................................... 

 أتعهد ابلتكفل  بتسديد مصاريف التكوين من قبل املؤسسة 

 ............................................ للسيــــد  :..............  

 املولود بتاريخ :...........................................................

 ابلدراسة فيما بعد التدرج املتخصص بعنوان السنة اجلامعية :.......................... 

 تيسمسيلت يف :  

 مدير املؤسسة 
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 الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة  تيسمسيلت

 كلية احلقوق 

 قسم العلوم السياسية

 تعهد ابلتكفل  بتسديد مصاريف التكوين من قبل املستفيد 

 :........................................................ أ� املمضي أسفله  

 السيـــــــــــــد : ..................................................................... 

 :...........................................................املولوذ بتاريخ 

 أتعهد ابلتكفل  بتسديد مصاريف التكوين على حسايب اخلاص 

 ابلدراسة فيما بعد التدرج املتخصص بعنوان السنة اجلامعية :.......................... 

 تيسمسيلت يف :  

 

 

 مدير املؤسسة  
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 دميقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية ال

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة تيسمسيلت

 كلية احلقوق 

 رخصة التسجيل يف ما بعد التدرج املتخصص

 

 نيابة عمادة الكلية املكلفة ابلدراسات العليا 

 .أ� املمضي أسفله

 ..............................................................: رئيس قسم

 ) املولود(ة...................................................:)ة(  ارخص للطالب

 ..........................................................:بتاريخ:................................ب

 ........./................. ابلتسجيل يف ما بعد التدرج املتخصص بعنوان السنة اجلامعية

 .............................................................. : يف  تيسمسيلت

 

 عميد الكلية                                                                                رئيس القسم
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الدراسات العليا بعد إيداع الطالب مللف التسجيل يف ما بعد التدرج املتخصص على مستوى مصلحة       

اللجنة  طرف  من  عليه  للموافقة  امللف  إحالة  على  القسم  رئيس  مع  ابلتنسيق  األخرية  هده  تقوم  للقسم 

البيداغوجية ملا بعد التدرج املتخصص، اللجنة العلمية للقسم وأخريا اجمللس العلمي للكلية. بعد دلك تقوم  

   .مصلحة الدراسات العليا للكلية بتسجيل الطالب

 

 مرفق  منوذج
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جامعة تيسمسيلت 
 كلية احلقوق 

 قسم العلوم السياسية 
 .....................................: يف  تسمسيلت جامعة  

   ........................................................................................... كلية 

 نيابة عمادة الكلية املكلفة ابلدراسات العليا و البحث العلمي 

 و التكوين العايل يف ما بعد التدرج

 ما بعد التدرج املتخصص   شهادة تسجيل يف التكوين

 

 ..................../................../رقم

 يشهد عميد كلية ...............................................................: أبن 

 ( ة) ..........................................................................    الطالب 

 :...... ب: ............................................ والية بتاريخ:....................... ( ة) املولود 

............................... 

 مسجل)ة( يف التكوين ما بعد التدرج املتخصص 

  .................................................................... بقسم

 ..................................................................ختصص  :

 .......................................................... :السنة اجلامعية

 سلمت له)ها( هذه الشهادة الستعماهلا يف حدود ما يسمح به القانون

 كتابة االسم السابق ابحلروف الالتينية 

.................................................... 

 

 عميد الكلية 

 

 التسلم إال نسخة واحدة من هذه الشهادة يف السنة 
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ترخص اللجنة البيداغوجية للمرتشح القيام بتدريب يف  بعد النجاح يف جمموع االمتحا�ت النظرية والتطبيقية 

 املتخصص وسط مهين حتت إشراف مشرف على املذكرة، تؤهله اللجنة البيداغوجية ملا بعد التدرج
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 تيسمسيلت جامعة  

 وسط مهين رخصة تدريب يف 

 

   ........................................................... كلية 

 نيابة عمادة الكلية املكلفة ابلدراسات العليا 

 قسم..................................... 

 .أ� املمضي أسفله 

 رئيس اللجنة البيداغوجية ملا بعد التدرج املتخصص 

 ...................................................................... :بقسم

 ................................................................................................ :كلية 

 ...................................................................... :)ارخص للطالب)ة

 ............................................:املولود)ة( بتاريخ:..................................................ب 

 ................................................................:القيام بتدريب مهين يف مؤسسة

 ............................................................................. :)حتت إشراف األستاذ)ة

 .................................................... خالل الفرتة املمتدة من ...............................................إىل 

 ....................................................: يف  تيسمسيلت

 رئيس اللجنة البيداغوجية رئيس القسم 
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يناقش املرتشح مذكرة التدريب أمام جلنة تتكون من  بعد االنتهاء من الرتبص بنجاح، و ابقرتاح من املشرف

ابلتنسيق مع اللجنة العلمية للقسم و  أعضاء من بينهم املشرف يعينهم اجمللس العلمي للكلية  03ثالثة

   .اللجنة البيداغوجية ملا بعد التدرج املتخصص من بني األساتذة و املمارسني املكلفني ابلتكوين

إىل نيابة -أ�م قبل التاريخ احملدد للمناقشة 08 -يرسل ملف املناقشة من قبل مصاحل املختصة يف الكلية

لطور الثالث،التأهيل اجلامعي والتكوين العايل يف ما بعد التدرج إلصدار مديرة اجلامعة املكلفة ابلتكوين يف ا

 .قرار مناقشة املذكرة أمام اللجنة املعتمدة من قبل اهليئات العلمية املختصة

 :حيتوي ملف املناقشة على

 امللف اإلداري  . 1

 املذكرة  . 2

 - منوذج مرفق–طلب إصدار قرار مناقشة  . 3

 حديثة  شهادة ميالد أصلية . 4

 .حمضر اجمللس العلمي للكلية . 5

 .اقرتاح اللجنة ممضي من قبل رئيس اجمللس العلمي . 6

 .تقرير املشرف . 7
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي 

  تيسمسيلت جامعة  

   ...................... كلية

 املكلفة ابلدراسات العليانيابة عمادة الكلية  

 .....................................قسم

 طلب إصدار قرار مناقشة 
 إىل السيد 

اجلامعي، البحث العلمي و التكوين يف ما بعد التدرج   �ئب مدير اجلامعة املكلف ابلتكوين يف الطور الثالث،التاهيل

  تيسمسيلت جامعة  

 ..................بناء على حمضر اجمللس العلمي للكلية املؤرخ يف -

 املتضمن اعتماد أعضاء جلنة مناقشة مذكرة تدريب ملا بعد 

 التدرج املتخصص 

 ...........................................................الطالب

 ...............................................................................املعنون.ة 

 ...................................من قسم 

 بناءا على التقارير االجيابية ألعضاء جلنة املناقشة  -

 كم إصدار قرار مبناقشة مذكرة تدريبنطلب من سيادت

 .يوم .................على الساعة.......................مبقر القسم

 .نرجو أن تتفضلوا سيدي بقبول حتياتنا اخلالصة

 

 عميد الكلية                                                                           رئيس اجمللس العلمي للكلية 
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بنيابة    املختصة  املصلحة  تقوم  العملية،  االنتهاء من هذه  الثالث   عند  الطور  للتكوين يف   مديرية اجلامعة 

مبراجعة ملف املناقشة وفحصه قبل حترير  التأهيل اجلامعي والبحث العلمي ابلتنسيق مع �ئب مدير اجلامعة  و 

 .قرار مبناقشة املذكرة يف اآلجال احملددة لذلك

أعضاء اللجنة و اإلدارة ممثلة يف رئيس القسم و   بعد االنتهاء من املناقشة و إمضاء احملضر من طرف        

ابلتكوين يف الطور الثالث عميد الكلية ترسل نسختان أصليتان من احملضر إىل نيابة مديرية اجلامعة املكلفة 

ساعة بعد االنتهاء من  48يف مدة أقصاها -و البحث العلمي و التكوين العايل يف ما بعد التدرج 

اليت تقوم بدورها بتحضري شهادة جناح مؤقتة يف التكوين ملا بعد التدرج املتخصص اليت تسلم   -املناقشة

  .عميد الكلية مث رئيس اجلامعةللطالب مباشرة بعد إمضائها من طرف رئيس القسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


