
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة تيسمسيلت 
نيابة المديرية  لتنشيط وترقية البحث العلمي والعالقات الخارجية  والتعاون   

                                                        2022/ث.خ.ع.ع.ب.ث.ث.م.ن/ 0045: السقم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2022إعالن بخصوص الحركية قصيرة المدى بالخارج لسنة المالية   
 

                للققـىو معاًير الاهخقاء الري ًحـدد 04/10/2022 املـؤزخ في 1349: بمقخظـى أحكـام القـساز الـىشازي زقم      

. (جحسين املسخىي في الخازج)في بسهامـج الحـسكيـت قصيـسة املـدي في الخازج 

بالخازج واملشازكت   التربصاث قصيرة املدي مىحت  لطلب الجامعت عً فخح باب الترشح       حعلً هيابت مدًسيت

وطلقت الدكخىزاه   بكل فئاجه(املسسمىن )لفائدة ألاساجرة القاحثين ، 2022الخظـاهساث العلميـت للسىت املاليـت في 

شهادة حامعيت املىخمين ن وحامليإلادازيين اوواملىظفين  ؛ ابخداء مً الدسجيل الثاويغير ألاحساء املسجلين باهخظام

  ؛(املسسمىن ) فما فىو 10 الصىف إلى

د املعهد /الكلياثزقميا  امللفاث ، جسسلمىصت زقميت التي سدسخحدر لهرا الغسضجذصيص في اهخظاز    على  البًر

 إلى        10 /19مً : املمخدة في الفترة، CDاملعهد أو على قسص مظغىط / إلالكترووي املذصص مً طسف كل كليت

 إلى              31/10/2022مً :  املعهد في    الفترة/  ،  جدزس امللفاث مً طسف الهيئاث العلميت للكلياث10/2022/ 30

. 2022، و ًفصل في الطلقاث نهائيا باملجلس العلمي للجامعت املقسز ألاسقىع الثاوي مً شهس هىفمبر11/2022 /06

  :ًخكىن ملف طلب التربص مً الىزائق الخاليت- 1
 الىزائق السقم الىزائق السقم

املشازكت في جظاهسة علميت بالخازج / اسخمازة طلب التربص 01

 (مسفقت- حسب الفئت  ) 
املدادالث في امللخقياث واملؤجمساث الدوليت شهادة  12

املدادالث في امللخقياث والىدواث الىطىيت شهادة  13 شهادة املقاًيس املدزست  02

  بالجامعت مذبر، عظى مذبر أو فسقت بحثقساز  زئيس/   شهادة 14حظىز احخماعاث اللجان القيداغىحيت واملداوالث شهادة  03

عظى مذبر أو فسقت بحث  15 أو مسخذسج املجلس العلمياملطقىعت القيداغىحيت شهادة  04

  جأطير مركساث الليساوس أو املاسترشهادة  05

 أو مسخذسج املجلس العلمي
دازيت إلاسؤولياث شهاداث جثبذ الم 16

 ئاست مجلس أو لجىت علميت أو بيداغىحيت شهادة ز/ زقساز  17  أو مسخذسج املجلس العلميجأطير زسائل الدكخىزاهشهادة  06

أو هيئت جحسيس  أو جىظيميت أو إدازيت

 / املقاالث امليشىزة في املجالث والدوزياث الدوليتشهادة  07

 السابط 
 عظىيت مجلس أو لجىت علميت أو بيداغىحيتشهادة / زقساز  18

 أو هيئت جحسيس  أو جىظيميت أو إدازيت  

باليسقت لألساجرة املساعدًً  حسجيل في الدكخىزاه آدس شهادة  19 السابط/ الدزوس السقميت/ املؤلفاث امليشىزةشهادة  08

 و لطلقت الدكخىزاه

املحاطساث امليشىزة طمً أعماو املؤجمساث شهادة  09

وامللخقياث الدوليت 
 زسالت اسخققاو باليسقت لطلقت الدكخىزاه غير الاحساء  و املىظفين 20

 شهادة عدم العمل باليسقت لطلقت الدكخىزاه 21املقاالث امليشىزة في املجالث والدوزياث الىطىيت شهادة  10

املحاطساث امليشىزة طمً أعماو املؤجمساث شهادة  11

  والىطىيتوامللخقياث
  (الصىاعيت/ امللكيت الفكسيت)شهاداث حسجيل البراءاث  22

اسخمازة طلب املشازكت في جظاهسة علميت :- ًخكىن ملف طلب املشازكت في جظاهسة علميت بالخسج مً الىزائق الخاليت-  2

املذبر، بسهامج الخظاهسة،  / باسم ألاسخاذ حامعت الاهدساب (ققىو املشازكت)بالخازج الدعىة 

  هائب املدًس.                                                                                                              وسخت مً املدادلت
18/10/2022: جيسمسيلذ في    


