
 2016/2017و 2015/2016التكويـــــن وتحسين المستوى بالخارج بعنوان السنة الجامعية 
يتضمن تنظيم التكوين وحتسني    14/196صدر املرسوم الرئاسي رقم  2014جويلية  06بتاريخ      

 املستوى يف اخلارج.
  2015/2016التكويـــن اإلقـــــــــامي بعنوان السنة الجامعية :

لفائدة األساتذة الباحثني الذين هم على  pneبالنسبة للربنامج الوطين االستثنائي للمنح -أ
ترشح أستاذ واحد من جامعة  2015/2016وشك إهناء أطروحة الدكتوراه للسنة اجلامعية:

حيث حضي ملفه بالقبول واستفاد -كلية أصول الدين -األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية 
 شهرا برتكيا. 13من منحة مدهتا 

 المّدة البلد المستقبل التخصص المؤسسة األصلية االسم و اللقب
 شهرا 13 تركيا القرآن  التفسير وعلوم  جامعة األمير عبد القادر خنيش مراد
 

 2016/2017التكوين اإلقامي بعنوان السنة الجامعية -2
احملدد ملعايري االنتقاء للقبول يف برنامج  2015ديسمرب  23بتاريخ  1266*صدور قرار رقم 

 .2016التكوين اإلقامي باخلارج بعنوان سنة 
مل يرتشح أي أستاذ من جامعة األمري عبد القادر للعلوم  2016/2017خالل السنة اجلامعية 

 .pneاإلسالمية لربنامج التكوين اإلقامي 
ضرون أطروحة الدكتوراه فإن الطلبة املتفوقني بالنسبة للتكوين ما بعد التدرج لفائدة الطلبة الذين حي -1

 االعالم اآليل.-الرياضيات-هم طلبة ختصصات: االجنليزية 2016/2017املعنيني للسنة اجلامعية 
بالنسبة لألساتذة الذين استفادوا من الربنامج الوطين االستثنائي للمنح خالل السنوات املاضية،  - 

أستاذا من جامعة األمري عبد القادر استفادوا  34من بني  23فقد بلغ عدد الذين ناقشوا رسائلهم 
 من هذا الربنامج منذ انطالقه.

 
 
 
 
 



 
 

 التكوين وتحسين المستوى بالخارج- :
 

احملدد ملعايري االنتقاء للقبول يف برنامج  2015ديسمرب  01بتاريخ  05*صدور تعليمة رقم 
 حتسني املستوى يف اخلارج ملدة تقل أو تساوي ستة أشهر.

: يبني اجلدول أدناه العدد اإلمجايل لالستفادة من حتسني املستوى 2015خالل السنة املالية  -2
 . 2015باخلارج للسنة املالية 

 
 المجموع طلبة موظفين إداريين األساتذة الرتب
 216 18 55 143 العدد

 يتوزع هذا العدد على الكليات كما يلي:
 الطلبة الموظفين اإلداريين األساتذة الكليات

 12 06 61 كلية أصول الدين
آلداب ا كلية

 والحضارة اإلسالمية
29 08 05 

الشريعة  كلية
 واالقتصاد

48 06 1 

المصالح المركزية 
 للجامعة

05 35 / 

يتوزع املوظفون اإلداريون على عدة أفواج وجهتها مدرسة املنامجت بسرتاسبورغ فرنسا مركز رماح 
 باألردن وجامعة مرمرة برتكيا، كما هو مبنين يف اجلدول أدناه:

 عدد المتربصين عدد األفواج الوجهة
مدرسة المناجمت 

 فرنسا بستراسبورغ 
04 37 



 17 02 مركز رماح األردن
 01 01 بتركيا جامعة مرمرة

 2014التربص قصير المدى بالخارج للسنة المالية 

 البلد

 الرتبة
المجموع 
أستاذ محاضر  أستاذ حسب البلد

 أ وب
أستاذ مساعد 

 أ وب
الطلبة غير 

 األجراء
 الطلبة

الموظفين 
اإلداريين 
 والتقنيين

 56 45 00 00 05 04 02 فرنسا
 02 00 00 00 01 01 00 بريطانيا
 52 37 00 04 08 02 01 األردن
 20 00 00 00 13 05 02 ماليزيا
 52 01 00 00 16 21 14 تركيا

 27 00 00 04 08 09 06 المغرب
 10 00 00 00 01 06 03 تونس
 العربية

 السعودية 
01 00 02 00 00 00 03 

 01 00 00 00 00 01 00 سلطنة عمان
 02 00 00 00 01 01 00 السودان
 02 00 00 00 00 01 01 روسيا
 01 00 00 01 00 00 00 لبنان

 اإلمارات
 المتحدة 

02 02 00 00 00 00 04 

 02 00 00 00 01 01 00 مصر
 234 83 00 09 56 54 32 المجموع

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 -السنة السبتية-العطلة العلمية: -5 

 
 2015/2016العطلة العلمية للسنة اجلامعية 

 المّدة البلد المستقبل التخصص المؤسسة األصلية االسم و اللقب
 شهرا 12 تركيا عقيدة ومقارنة أديان جامعة األمير عبد القادر لمير طيبات

حيدد نسبة األساتذة الباحثني والباحثني الدائمني  2015جانفي27مؤرخ يف 29صدور قرار رقم -
 .2015/2016املستفيدين من العطلة العلمية برسم السنة اجلامعية 

تتضمن فتح جمال الرتشيحات للقبول يف برنامج العطل العلمية بعنوان السنة  مراسلة -
. ترشح أستاذ واحد من 2015فيفري 09املؤرخة يف  122حتت رقم  2016-2015اجلامعية

جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية. وافقت الوزارة على ملف الرتشح، وكان من 
ولعراقيل إدارية متعلقة مببلغ املنحة  ،01/09/2015لمية يف املفرتض أن يبدأ تاريخ العطلة الع

. وقد وافقت إدارة اجلامعة على تقريره السداسي 21/01/2016والتأشرية تأخر ذهابه إىل 
 األول ألجل استكمال السداسي الثاين من عطلته العلمية.  

 .2016/2017برنامج العطلة العلمية للسنة الجامعية     
يتضمن حتديد نسبة األساتذة والباحثني  ،2015ديسمرب  23بتاريخ  1267صدور قرار رقم 

 .2016/2017املستفيدين من العطلة العلمية برسم السنة اجلامعية 
 مل يرتشح أي أستاذ من جامعة األمري عبد القادر لربنامج العطلة العلمية خالل هذه السنة.-


