الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جـامعة قـاصدي مربـاح  -ورقلـة
نيابة مديرية الجـامعة
للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال
والتظاهرات العلمية
الهاتف  /الفاكس 029 71 64 55 :
ب  .إ vr.relex@univ-ouargla.dz :

Université Kasdi Merbah - Ouargla
Vice-Rectorat chargé des Relations
Extérieures, de la Coopération, de
l’Animation, de la Communication et des
Manifestations Scientifiques
Tél. / Fax : 029 71 64 55

E-mail : vr.relex@univ-ouargla.dz

ملف الترشح لمنحة تحسين المستوى بالخارج
كلية:
القسم:
إسم واللقب.............................................................................................. :
الوضعية.................................................................................................. :
الوجهة.................................................................................................... :
المدة المطلوبة........................................................................................ :
..........................................................................................................
.......................................................................................................

Faculté :..............................................................................................
Département : .................................................................................
Prénom & Nom :.........................................................................
Situation : ..........................................................................................
Destination : ....................................................................................
Durée demandée :.........................................................................

 oاستمارة الترشح للمنحة السنة المالية (نموذج يمكن تحميلها من موقع الجامعة  /الكلية)
 oصورة من جواز السفر
■ منحة تحسين المستوى:
 oشهادة التسجيل بإنتظام والسنة الجامعية ( 7102/7102األساتذة المساعدون المسجلون في الدكتوراه في السنة الثانية أوالثالثة
أوالرابعة أوالخامسة وطلبة الدكتوراه الغير أجراء في السنة الثانية أوالثالثة أوالرابعة)
 oوثيقة اإلشراف تبين نسبة التقدم في رسالة الدكتوراه مو ْقعة من طرف المشرف (نموذج يمكن تحميله من موقع الجامعة/الكلية)
 oمشروع وموضوع العمل مفصل مؤشر من طرف المعني والمشرف على األطرو ّحة تحدد فيه األهداف المرجوة والتأثيرات
المنتظرة من التربص بالخارج وتحدد المؤسسة المستقبلة والمدة (نموذج يمكن تحميله من موقع الجامعة/الكلية)
 oشهادة عدم االنتساب للضمان االجتماعي (الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء) بالنسبة لطلبة الدكتوراه الغير
أجراء
 oشهادة عدم االنتساب للضمان االجتماعي (الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء) بالنسبة لطلبة الدكتوراه الغير
أجراء
 oملف النشاطات العلمية والبيداغوجية (منذ أخر منحة)
■ منحة االقامة العلمية ذات المستوى العالي:
 oمشروع وموضوع العمل مفصل مؤشر من طرف المعني تحدد فيه األهداف المرجوة والتأثيرات المنتظرة من التربص بالخارج
وتحدد المؤسسة المستقبلة والمدة (نموذج يمكن تحميله من موقع الجامعة/الكلية)
■ منحة التظاهرات العلمية:
 oالنىسخة الكاملة للمداخلة
 oدعوة قبول المداخلة أصلية
 oشهادة التسجيل بإنتظام والسنة الجامعية ( 7102/7102األساتذة المساعدون المسجلون في الدكتوراه في السنة الثانية أوالثالثة
أوالرابعة أوالخامسة وطلبة الدكتوراه الغير أجراء في السنة الثانية أوالثالثة أوالرابعة)
 oموافقة المشرف على األطرو ّحة (بالنسبة لألساتذة المساعدون المسجلون في الدكتوراه وطلبة الدكتوراه الغير أجراء)
 oشهادة عدم االنتساب للضمان االجتماعي (الصندوق الوطني للتأمينات اإلجتماعية للعمال األجراء) بالنسبة لطلبة الدكتوراه الغير
أجراء
 oشهادة عدم االنتساب للضمان االجتماعي (الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء) بالنسبة لطلبة الدكتوراه الغير
أجراء
o

o
o
o

الفئات المعنية (حسب المادة  10من التعليمة رقم 10 :المؤرخ في )7100/07/10
 المستخدمين التقنيين المهندسين والتقنيين السامين
 المستخدمين اآلخرين الذين هم في حاجة لتحيين المعارف والتكيف مع تجهيزات جديدة أو طرائق عمل جديدة
 المستخدمين العاملين على مستوى اتخاذ القرار الذين يمكنهم بطلب من الوصاية االستفادة من تداريب تحسين المستوى
أن يكون مثبتا
أن يكون المترشح حاصال على شهادة جامعية (المادة رقم  01من المرسوم الرئاسي رقم  091-01المؤرخ في )7101/12/11
أن ينتمي المترشح للفئات المذكورة أعاله وأن يكون في الصنف  01فما فوق

