
الشـعـبيــةالجـمـهـوريــة الجـزائـريــة الديــمقـراطـيــة   

 ـــــيوزارة التـعـلـيــم العــــالي والـبـحث العــلمـ

 تلمسان - دبلـقـا ي ربكــ يجــامعة أب 

 كلية اآلداب واللغات

 نيابة العمادة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية
 

 
 لكليةعالن بداية الترشح لتجديد الهيئات العلمية لإ

 

 وفقا للنصوص القانونية املنظمة للهيئات العلمية للجامعة:

  2003أوت  23في   المؤرخ 03/279التنفيذي رقم تطبيقا للمرسوم 

  في   المؤرخ 279-03، المعدل والمتمم للمرسوم سبتمبر  27 في  المؤرخ 06/343التنفيذي رقم تطبيقا للمرسوم
 2006، الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وتسييرها 2003أوت  23

  بخصوص التحضير النتخابات الهيئات  2015أكتوبر  11المؤرخة في  136ة الوزارية رقم تعليمالبناء على
 .العلمية وكيفية اجرائها

 واستنادا للقرارات    :                                                                                                         
المحدد للقائمة االسمية ألعضاء المجلس العلمي بكلية اآلداب  2019جويلية  11المؤرخ في  1167القرار رقم  -

                                                                                        تلمسان. -واللغات بجامعة أبوبكر بلقايد
ة لقسم اللغة   العلمي لجنةالمحدد للقائمة االسمية ألعضاء ال 2019جويلية  11المؤرخ في  6116القرار رقم  -

                                                           تلمسان.                  -بكلية اآلداب واللغات بجامعة أبوبكر بلقايد واألدب العربي
المحدد للقائمة االسمية ألعضاء اللجنة العلمية لقسم الفنون بكلية  2019جويلية  11المؤرخ في  1165القرار رقم   -

            .                                                                   تلمسان -اآلداب واللغات بجامعة أبوبكر بلقايد
المحدد للقائمة االسمية ألعضاء اللجنة العلمية لقسم اللغة    2019جويلية  11المؤرخ في  1163القرار رقم   -

                                                                                                                                    تلمسان -الفرنسية بكلية اآلداب واللغات بجامعة أبوبكر بلقايد
المحدد للقائمة االسمية ألعضاء اللجنة العلمية لقسم اللغة    2019جويلية  11المؤرخ في  1164القرار رقم   -

                                                                                                                                                                                                   تلمسان -أبوبكر بلقايد اإلنجليزية بكلية اآلداب واللغات بجامعة

عن مباشرة عملية  تلمسان -بكر بلقايدي أب واللغات بجامعةاآلداب إدارة كلية تعلن             

 .ة(للكلي واملجلس العلمي اللجان العلمية لألقسام) العلمية:تجديد الهيئات 

ة العلمية للقسم وكذا لعضوية فتح باب الترشح لعضوية الهيئ وعليه ندعو رؤساء األقسام إلى   

 استمارة الترشح مرفقة على أن يكون أخر أجل إليداع 2022ماي  06ابتداء من  املجلس العلمي للكلية

  لألساتذة الراغبين يوما قبل تاريخ اجراء االنتخابات. الرتبة في الترقية ةبمقرر 

https://www.univ-setif2.dz/images/PDF/Act2019/03-279.pdf
https://www.univ-setif2.dz/images/PDF/Act2019/06-343.pdf
https://www.univ-setif2.dz/images/PDF/Act2019/06-343.pdf
https://www.univ-setif2.dz/images/PDF/Act2019/cs.pdf


 على النحو التالي: االنتخاباتتحديد موعد  وقد تم

)انتخاب رئيس . بمقر العمادةسا صباحا 10في الساعة  2022ماي  25 يوم املجلس العلمي للكلية: -

 صنف األساتذة املساعدين أ عن الكلية( عناملجلس العلمي وعضوين 

في  2022ماي  18يوم  )شعبة الفرنسية وشعبة اإلسبانية(: ةفرنسياللجنة العلمية لقسم اللغة ال -

أعضاء اللجنة العلمية، . )انتخاب سم اللغة الفرنسية قاعة االجتماعاتسا صباحا بق10الساعة 

 .الكلية(لتمثيل القسم بة يذتاصنف األس عن 02 وانتخاب عضوان اللجنة العلمية،رئيس انتخاب 

في  2022ماي  18يوم  )شعبة اإلنجليزية وشعبة الترجمة(: اللجنة العلمية لقسم اللغة اإلنجليزية -

)انتخاب أعضاء اللجنة العلمية، . بقسم اللغة اإلنجليزية قاعة االجتماعاتسا صباحا 11الساعة 

 عن صنف األستاذية لتمثيل القسم بالكلية(. 02انتخاب رئيس اللجنة العلمية، وانتخاب عضوان 

سا صباحا بقسم الفنون قاعة 10في الساعة  2022ماي  23يوم  اللجنة العلمية لقسم الفنون: -

 02االجتماعات. )انتخاب أعضاء اللجنة العلمية، انتخاب رئيس اللجنة العلمية، وانتخاب عضوان 

 عن صنف األستاذية لتمثيل القسم بالكلية(.

بقسم  د صباحا30وسا 10في الساعة  2022ماي  23يوم  :واألدب العربياللجنة العلمية لقسم اللغة  -

اللغة اإلنجليزية قاعة االجتماعات. )انتخاب أعضاء اللجنة العلمية، انتخاب رئيس اللجنة العلمية، 

 عن صنف األستاذية لتمثيل القسم بالكلية(. 02وانتخاب عضوان 

 :مالحظات

نشاط فعلي على مستوى الكلية،  مفتوح لكل أساتذة القسم الدائمين املوجودين في حالةالترشح -

 ..)......الرتبةملف الترشح بمقررة التعيين في  مع ضرورة إرفاقالرتب( وحسب 

وتوقع من طرف األستاذ املعني، وتودع على مستوى األقسام.                             تمأل استمارة طلب الترشح -

                                                                                                                              :التاليةكما يجوز االنتخاب بوكالة حسب الشروط  -

الوكالة وتوقع من الطرفين، مع تأشيرة رئيس وثيقة أن تحرر  / .يكون املوكل والوكيل من نفس الرتبة

من  نظراء أي املوكل والوكيل / يكون  .بوكالة واحدة فقط لكل أستاذ الحق في االنتخاب /. عليهاالقسم 

 .نفس الرتبة

 

 .والبحث العلمي والعالقات الخارجيةالتدرج نائب العميد المكلف بما بعد 

 حجوي غوتي                                                                                                                                

 

  

 


