
                 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية              
       وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2-سطيف  محمد لمين دباغين جامعة
 كليـــة اآلداب واللغــــات

 نيابة العمادة المكلفة بما بعد التدرج
البحث العلمي والعالقات الخارجية   

ـــالنـــــــــــــــإعــــ  
دريب يف القيام بت الراغبنيالمسجلين في الدكتوراه و )أ و ب(المساعدين الرجاء من الزمالء األساتذة          

  .رئاسة القسمملفاتهم على مستوى  إيداع، 2019بعنوان سنة  اخلارجحتسني املستوى ب
 الملف:   

 طلب خطي حيدد فيه املؤسسة املستقبلة باخلارج.-
 استمارة املعلومات )تسحب من القسم(.-
 .8102 -8102شهادة تسجيل للسنة اجلامعية -
مشروع عمل الرتبص مؤشر من طرف األستاذ املشرف على األطروحة، حتدد فيه األهداف واملنهجية والتأثريات املنتظرة من -

 تسحب من القسم(.االستمارة  ) البحث
 نسخة من جواز السفر)الصفحة األوىل(.- 
 أو بنكي. ريديبصك نسخة من  -
 :(إن وجدت(وثائق النشاط العلمي  -  

 ندوة علمية) وطين ،دويل(  شهادة مشاركة يف ملتقى ، 

  )نسخة من املنشورات )مقال، مؤلف أكادميي 

 وحدة حبث، شهادة إثبات العضوية يف خمرب حبث CNEPRU )إن وجدت). 
 المسجلين في الدكتوراه ابتداء من السنة الثانية.يخص هذا اإلعالن األساتذة  -:  مالحظة

 تودع جميع الملفات خالل فترة واحدة في السنة. -
 

 .9900أفريل  09إلى  90من  تودع الملفات
  :سطيف يف                                                                                                 
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 2-سطيف  محمد لمين دباغين جامعة
 كليـــة اآلداب واللغــــات  

 نيابة العمادة المكلفة بما بعد التدرج
البحث العلمي والعالقات الخارجية   

ـــالنــــــــــــــإعـــ  
 

 إقامة علميةالراغبني يف القيام ب)أساتذة،أساتذة محاضرين "أ" و "ب"(  ،الرجاء من الزمالء األساتذة     
إيداع ملفاتهم على مستوى نيابة العمادة المكلفة  ،2019بعنوان سنة عايل باخلارج ذات مستوى 

  .بالبحث العلمي و العالقات الخارجية
 الملف:   

 .باخلارج دد فيه املؤسسة املستقبلةحيطلب خطي  -
 .نيابة العمادة املكلفة بالبحث العلمي (تسحب من )استمارة املعلومات  -
 .)من نيابة العمادة املكلفة بالبحث العلمي االستمارة)تسحب  خطة عمل الرتبص حتدد األهداف من اإلقامة العلمية  -
 نسخة من جواز السفر)الصفحة األوىل(. -
 .أو بنكي ريديبصك نسخة من   -
 :(وجدت إن(وثائق النشاط العلمي  -

 ندوة علمية ،) وطين ،دويل( شهادة مشاركة يف ملتقى. 

 (مقال، مؤلف أكادميي) نسخة من املنشورات 

  وحدة حبث، حبثشهادة إثبات العضوية يف خمرب CNEPRU )إن وجدت). 
 جميع الملفات خالل فترة واحدة في السنة. تودع -:مالحظة

 

                                                                         .9900أفريل  09إلى  90تودع الملفات من 
 سطيف يف:       
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 2-سطيف  محمد لمين دباغين جامعة
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 بعد التدرجنيابة العمادة المكلفة بما 
البحث العلمي والعالقات الخارجية   

ـالنــــــــــــإعــــــ  
بعنوان سنة  اخلارجدريب حتسني املستوى بيف القيام بت الراغبني طلبة الدكتوراه غير األجراءالرجاء من          

  .رئاسة القسمملفاتهم على مستوى  إيداع، 2019
 الملف:   

 املستقبلة باخلارج.طلب خطي حيدد فيه املؤسسة  -
 استمارة املعلومات )تسحب من القسم(. -
 شهادة عدم العمل. -
 .8102 -8102شهادة تسجيل للسنة اجلامعية  -
مشروع عمل الرتبص مؤشر من طرف األستاذ املشرف على األطروحة، حيدد فيه األهداف واملنهجية والتأثريات املنتظرة  -

 القسم(.سحب من ت االستمارة) من البحث
 نسخة من جواز السفر)الصفحة األوىل(. -
 .نسخة من صك بريدي أو بنكي -

 :(إن وجدت(وثائق النشاط العلمي  -     

 ندوة علمية) وطين ،دويل( شهادة مشاركة يف ملتقى ،. 

  )نسخة من املنشورات )مقال، مؤلف أكادميي. 

 وحدة حبث، شهادة إثبات العضوية يف خمرب حبث CNEPRU )وجدت إن). 
 يخص هذا اإلعالن األساتذة المسجلين في الدكتوراه ابتداء من السنة الثانية. -:  مالحظة

 . تودع جميع الملفات خالل فترة واحدة في السنة -             
       

 .9900أفريل  09إلى  90تودع الملفات من 
  :سطيف يف                                                                                               

 
 
 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2-سطيف  محمد لمين دباغين جامعة
 كليـــة اآلداب واللغــــات

 العمادة المكلفة بما بعد التدرجنيابة 
البحث العلمي والعالقات الخارجية   
 

 إعـــــــالن
 

 بعنوان  اخلارجدريب حتسني املستوى بيف القيام بت الراغبني طلبة السنة الثانية ماسترالرجاء من                 
  رئاسة القسم.إيداع ملفاتهم على مستوى ،2019سنة      

 الملف:   
 باخلارج. حيدد فيه املؤسسة املستقبلة طلب خطي-
 استمارة املعلومات )تسحب من القسم(. -
 شهادة عدم العمل. -
 .8102 -8102 للسنة اجلامعية شهادة تسجيل -
 كشف نقاط السنة األوىل ) السداسي األول والثاين( والسنة الثانية ) السداسي األول(.  -
على املذكرة، حيدد فيه األهداف واملنهجية  من طرف األستاذ املشرف مشروع عمل الرتبص مؤشر -

 سحب من القسم(.ت االستمارة) والتأثريات املنتظرة من البحث
 .نسخة من جواز السفر)الصفحة األوىل( -
 .نسخة من صك بريدي أو بنكي -

 .    تودع جميع الملفات خالل فترة واحدة في السنة - :مالحظة
 

 .9900أفريل  09إلى  90تودع الملفات من 
  :سطيف يف                                                               

 
 
 

 

 


