مذكرة تسييرتحسين المستوى بالخارج

إلى السٌدات والسادة
الموضوع :مٌزانٌة التكوٌن بالخارج لسنة 2019

ٌعلم نائب العمٌد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمً والعالقات الخارجٌة لكلٌة اآلداب واللغات
وهذا بعد انعقاد المجلس اإلداري للكلٌة لدراسة مٌزانٌة الكلٌة لسنة  2019بفرعٌها األول والثانً،
أن كلٌة اآلداب واللغات قد استفاد تفً إطارمنحة التربصات بالخارج الخاصة باألساتذة وطلبة
الدكتوراه وأعوان اإلدارة بغالف مالً مرصود للمنحة الدراسٌة ٌقدر بــ

 10.050.000,00ومبلغ

مرصود للتذاكر ٌقدر 3.350.000,00
ولقد تم توزٌع هذه القٌمة المالٌة بناء على عدد األساتذة (المقدر عددهم  238أستاذ من كل الفئات)
وطلبة الدكتوراه غٌراألجراء المسجلٌن ابتداء من السنة الثانٌة (المقدر عددهم بحوالً  350طالب
غٌر أجٌر) والمستخدمٌن اإلدارٌٌن والتقنٌٌن (المقدر عددهم بحوالً  .)ATS 30ولقد ق ّدر التسجٌل
الفعلً فً األرضٌة بـ  135أستاذ من جمٌع الفئات و 41طالب دكتوراه.
وللتذكٌر فإن اإلجراءات المقررة فً المذكرة للسٌد األمٌن العام لوزارة التعلٌم العالً والبحث
العلمً المؤرخة بتارٌخ  2017/04 / 09تحت رقمDCEIU /542 / 2017مازالت سارٌة التنفٌذ
بصرامة ،وهً تحث عل ىعقلنة تسٌٌرتحسٌن المستوى بالخارج مع زٌادة إلزامٌة تحقٌق نتائج
التربص .كما تطالبنا بالتطبٌق الصارم للتوجٌهات الواردة فً هذه المذكرة .وفً إطارهذه
التوجٌهات فإن أي طلب للتربص لسنة 2019الٌتم إال من خالل األرضٌة اإللكترونٌة التً وضعت
لهذا الغرضhttps: stage.univ-tlemcen.de/LLA:

كل الطلبات التً لم تقدم بواسطة األرضٌة فإنها لن تؤخذ بعٌن االعتبار.
ومن التوجٌهات كذلك:
 إعطاءاألولوٌة للتربصات ذات األهداف المقصودة والمحددة. ٌجب على اللجان العلمٌة التأكد من دراسة المحتوى العلمً للملف ،وال تقتصر فقط علىدراسة الشكل اإلداري.
 ٌجب أن تكلل جمٌع التربصات بإنجاز :مقال -نشرٌه –مداخلة –اكتساب مهارة-تقنٌةجدٌدة...والتً تكون إضافة زائدة للقسم  /الكلٌة  /جامعةا النتماء.
 قبل الذهاب فً تربص ٌقدم المستفٌد مشروع عمل مؤشرعلٌه من طرف اللجنة العلمٌةللقسم والمجلس العلمً للكلٌةٌ ،حدد فٌه األهداف المرجوة والمنهجٌة المتبعة ،والهٌئة
المستقبلة وفترة إجراء التربص.
 إلزام المستفٌدٌن من التربص عند العودة بعرض النتائج على اللجنةالعلمٌة ،والتً تتولىبدورها تقدٌم تقرٌر إلى المجلس العلمً للكلٌة ثم إلى المجلس العلمً للجامعة.
 ٌمكن أن ٌستفٌد من التربصالفئات التالٌة: أستاذ -أستاذمحاضرأ  -أستاذمحاضرب
 أستاذ مساعد قسم أوب المسجلون بانتظام ابتداء من السنة الثانٌة (اثبات التسجٌل الثاني
على األقل أو السادس على األكثر).
 طلبة الدكتوراه غٌراألجراءا لمسجلون بانتظام ابتداء من السنة الثانٌة (اثبات التسجٌل
الثاني على األقل أو الخامس دكتوراه ل.م.د / .السادس دكتوراه في العلوم على األكثر).
 أعوان اإلدارة َ()ATS
أدعوكم إلى الحرص الكبٌر على االلتزام بالتطبٌق هذه المذكرة
وشكرا

