دعوة للترشح
منح دراسٌة ()2019-2018
(إسبانٌا)
فً إطار برنامج البحث الدولً( إرسموس ،) ERASMUS+وبناء على استفادة
جامعتً محمد لمٌن دباغٌن-سطٌف  ،2و الكورونٌا اإلسبانٌة ،من منح فً إطار هذا
البرنامج الدولً ،لفائدة الطلبة والمستخدمٌن ،ضمن حركٌات بٌن دول برنامج
والدول مشاركة .تعلم نٌابة مدٌرٌة الجامعة عن فتح باب الترشح لالستفادة من منح
دراسٌة خالل الســـــــنة الجامعـــٌة .2019-2018
هذا اإلعالن للترشحٌ ،هدف لمساعدة الطلبة والمستخدمٌن بجامعة محمد لمٌن
دباغٌن-سطٌف ،2لالستفادة من تربص بجامعة الكورونٌا ،خالل السداسً األول من
السنة الجامعٌة  ( 2019-2018من سبتمبر 2018إلى جانفً )2019
 كٌف ٌتم االنتقاء؟
تتكفل ،جامعة محمد لمٌن دباغٌن-سطٌف  ،2بعملٌة انتقاء داخلً بٌن الطلبة
والمستخدمٌن الراغبٌن فً االستفادة من التربص ،تحت إشراف نٌابة مدٌرٌة
الجامعة المكلفة بالعالقات الخارجٌة ،وبالتنسٌق مع الكلٌات ،مع احترام المعاٌٌر
المحددة من قبل المؤسسة المستقبلة ،والنظام المعمول به فً برنامج أرسموس.+
إدارة الجامعة ،تتكفل بإرسال قائمة بأسماء المترشحٌن إلى جامعة الكورونٌا قبل
موفى  15جوان  ،2018بالنسبة لمنحة السداسً األول من السنة الجامعٌـــــــة

 .2019-2018على أن تتضمن القائمة معلومات وافٌة عن المترشح (االسم واللقب،
البرٌد اإللكترونً ،مجال الدراسة ،مجال التدرٌس).
بالنسبة لطلبة الدكتوراه و المستخدمٌن غٌر األكادٌمٌٌنٌ ،توجب الحصول على
موافقة من اجل التمهٌن ،التدرٌس او التكوٌن من جامعة الكورنٌا ،لضمان التوافق
مع المخطط والمضامٌن الدراسٌة بالجامعة المستقبلة  ،وهذا قبل انتقاء المترشحٌن
وإرسال الترشحات .وعلٌه ،وجب إعالم نائب مدٌر الجامعة للعالقات الخارجٌة بكل
االقتراحات فً هذا السٌاق ،قصد الحصول على موافقة مبدئٌة من الجامعة
المستقبلة ،ومنه قبول الترشح والمشاركة فً االنتقاء الداخلً بجامعة محمد لمٌن
دباغٌن-سطٌف.2
 العرض األكادٌمً لجامعة الكورونٌا المقدم لجامعة محمد لمٌن دباغٌن-
سطٌف( 2الدروس تقدم باللغة اإلنجلٌزٌة) للمزٌد من المعلومات
http://www.udc.gal/ori/internacionalizacion/programmesine
nglish/content/facultades/index.html?language=en
 القبول والتسجٌل:
بعد ،تلقٌها لقائمة المترشحٌن من الطلبة والمستخدمٌن ،تتكفل ،جامعة الكورنٌا،
باالتصال بالمترشحٌن عبر البرٌد االلكترونً من اجل مزٌد من التوضٌح والتوجٌه
بخصوص ملف الترشح.
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عدد الحركٌات المعروضة وتخصصاتها
 الطلبة:ٌستفٌد  05طلبة من الحركٌة فً تخصص (إدارة األعمال ،لغات ،علوم
التربٌة وعلم االجتماع) ،مدة الحركٌة (  05 - 03أشهر) ،الدراسة فً علم
االجتماع تكون باللغة اإلسبانٌة فقط
 األساتذة:ٌستفٌد  03أساتذة ،فً تخصصات الحقوق ،إدارة األعمال ،اللغات ،العلوم
 05أٌام كأقصى تقدٌر ،ومن
التربوٌة وعلم االجتماع من الحركٌة ،لمدة
الضروري أن ٌتقن األساتذة المستفٌدٌن من الحركٌة اللغة اإلنجلٌزٌة
واإلسبانٌة.
 جمٌع الدروس تقدم باإلنجلٌزٌة وباإلسبانٌة.
-التكوٌن

ٌستفٌد عضو واحد من المستخدمٌن األكادٌمٌٌن لمدة
تقدٌر.

 05أٌام على أقصى

نلفت ،انتباه الراغبٌن فً الترشح إلى أنه سٌتم قبول استمارة ترشح واحدة فقط عبر
الخط .وحرصا منا على حماٌة فرص كل الراغبٌن فً االستفادة من الحركٌة ندعو
الجمٌع للتقرب من مكتب إرسموس +على مستوى نٌابة مدٌرٌة الجامعة المكلفة
بالعالقات الخارجٌة ،لطلب المزٌد من التوضٌحات.
مزٌد من المعلومات فً الروابط التالٌة:
حركٌة لطلبة
https://www.udc.es/ori/infestudantesextranxeiros/ErasmusKA107/Erasmus- KA107.html?language=en

حركٌة األساتدة
https://www.udc.es/ori/infPersonalEntrante/PersonalDocen
te/Erasmus_KA107/index.html?language=en
حركٌة المستخدمٌن
http://www.udc.es/ori/infPersonalEntrante/PersonalAdminis
trativo/Erasmus_KA107/index.html?language=en
لمزٌد من التفاصٌل من الجانب الجزائريٌ ،رجى التواصل مع نٌابة مدٌرٌة
الجامعة المكلفة بالعالقات الخارجٌة
dr.abdellatifnaouel@yahoo.fr

