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 ةيــــــخــارجما بعد التدرج و البحث العلمي والعــالقـــــــــــــات اللنيابة المديرية 
 

 تــربــص تحسين المستوى بالخارجترتيب معايير 

2019ميــزانيــة سنــة  -  للموظفين اإلداريين و التقنيين  

 
إجماع ،  خلصت نتائج سبر اآلراء ب بعد تحليل نتائج استبيانات سبر اآلراء حول المعايير المقترحة

بها السنة الفارطة  المستجوبين باألغلبية على  تثبيت نفس المعايير المعمول  

هي كالتالي :،  2019 /11 /18مجلس المديرية المنعقد يوم  و تمت دراسة النتائج في  

 

 مالحظات هامة :  -

 إيداع ملفات طلب تــربــص تحسين المستوى بالخارج  من تاريخ  -

 .28/11/2019إلى غاية  20/11/2019

الشهادات وعضوية اللجان من آخر تاريخ إليداع ملفات السنة الماضية أي من  تحتسب -

 ، ماعدا العضوية في اللجان تتجاوز عهدتها السنة. 20/07/2018

 ال تحتسب المشاركات في التظاهرات العلمية.  -

 ال يحق للمتربصين االستفادة من التربص إالّ بعد  التثبيت. -

لما دع ملفات طلب التربص على مستوى المدراء المساعدين بالنسبة للموظفين في المعاهد تو -

 بالمعاهد التابعين لها. بعد التدرج و البحث العلمي

 أمانة األمين العام.و بالنسبة للموظفين في اإلدارة المركزية تودع الملفات على مستوى  -

 . بالنسبة لموظفي المكتبة المركزية تودع الطلبات على مستوى أمانة مدير المكتبة -

 ترسل الملفات بعد انقضاء اآلجال المحدد لنيابة المديرية بإرسال رسمي من الجهة المعنية. -

 اإلعالن و استمارة التربص متوفرة على الموقع اإللكتروني للمركز  

http://www.cuniv-tissemsilt.dz. 

 المساعد  المدير
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