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 2222أكتوبز  22 – 81أيام على حامعة أدرار:  ألابواب املفتوحة ثظاهزة
 

،أن جامعت أدرار شتىظم جظاهزة ألابىاب املفتىحت في الفترة 2020ٌصزها أن وعلم طلبتىا ألاعزاء حاملي شهادة البهالىرٍا الجدد دورة ألتىبز           

 ( صباحا.10:30( إلى العاشزة والىصف )00:00ألتىبز، وهذا مل ًىم مً الصاعت التاشعت ) 22إلى  11املمتدة مً 

مً مصؤولي وأشاجذة الجامعت  لإلجابت عً مختلف اشتفصاراث واوشغاالث الطلبت، واملصاعدة في  مجمىعتبتيشُط هذه التظاهزة شُقىم          

 املصتقبلُت.جاالث العمل مجىجيههم هحى الشعب والتخصصاث التي جتىافق مع مؤهالتهم، فضال عً جىضُح مختلف فزص و 

ق جقىُت )حصزيا عً بعد عبر الخطجظاهزة ألابىاب املفتىحت شتهىن  ووشير إلى أن          ، وهذا مً خالل الاجصال مباشزة (Meet، وهذا عً طٍز

د النترووي  (.fay-qrdw-https://meet.google.com/xaf) بلجىت املداومت مً خالل الزابط التالي: فضل أن ًهىن لديهم بٍز ًُ ولهي ًتمنً الطلبت مً الاجصال 

الجامعت على  مً قىاة ( هضع بين أًدًنم مقطع فُدًى Meet(، وللمصاعدة على لُفُت التعامل مع جقىُت )gmail.com@….) أي  (gmailمفتىح في )

 .(https://www.youtube.com/watch?v=jDY4NlPWHFo&t=306s) ًمنً مشاهدجه اهطالقا مً الزابط التالي:الُىجُىب والذي 

 الجمهورية الجشائزية الديمقزاطية الشعبية

 وسارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

  -حامعة أحمد دراية                                                                                                                                   

  أدرار

الجامعة للتكويً العالي في الطوريً ألاول والثاوي والتكويً املتواصل والشهادات وكذا التكويً العالي في التدرجهيابة مديزية   

2222/  232 الزقم:  

https://meet.google.com/xaf-qrdw-fay
https://www.youtube.com/watch?v=jDY4NlPWHFo&t=306s
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 معلومات مفيدة عً ثظاهزة ألابواب املفتوحة

 

 ( باملزلز الصمعي البصزي 1القاعت رقم ) املكان 
 2222أكتوبز  22إلى  81مً  الفترة

 10:30 – 00:00  التوقيت 
 عمداء/هىاب عمداء/رؤشاء أقصام/رؤشاء مُادًً/رؤشاء شعب /رؤشاء جخصصاث املؤطزون

 الجامعت...الخ مختلف التخصصاث والشعب املىجىدة فيوشزح  ،اشتقبال اجصاالث الطلبت و/أو أولُائهم الهدف 
ق ) وسيلة التيشيط  ا على الخط عً طٍز   (Meet حصٍز

 https://meet.google.com/xaf-qrdw-fay رابط الحصص التوحيهية
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 بزهامج املداومة في أيام ألابواب املفتوحة
 

 ألاحد ألايام

 2222أكتوبز  81

 

 الاثىين

 2222أكتوبز  81

 

 الثالثاء

 2222أكتوبز  22

 

 ألاربعاء

 2222أكتوبز  28

 

 الخميس

 2222أكتوبز  22

 

 

 

 

 املؤطزون

 قالىن جُاللي -

 القادرمهداوي عبد  -

 لقصاص ي عبد القادر  -

 بىعزة عبد القادر  -

 بزومي عبد الزحمان  -

م -  صدًقي عبد النٍز

 مىصىري شماعُل -

 بىعاللت محمد  -

 وعُجت رضا   -

 جعفزي امبارك   -

 بىفارس عبد الزحمان -

 

 

 قالىن جُاللي  -

 باحماوي الشٍزف  -

 محي الدًً رشُد -

 بزومي عبد الزحمان  -

 محمدقىفىد  -

 عمزي محمد - 

 خالفي حمُد -

 ًدو عبد القادر -

 بً طىبت شعُد -

 وعُجت رضا   -

 جعفزي امبارك   -

 بىفارس عبد الزحمان -

 

 قالىن جُاللي -

 حملُل صالح -

 لزثُى أمُمت -

 بً عبُد عبد الباشط  -

 مصمىدي محمد -

 شلُماوي شعُد -

 ابختي عبد القادر -

 رحمىوي مصطفى -

 بىداوي احمد -

 وعُجت رضا   -

 جعفزي امبارك   -

 بىفارس عبد الزحمان -

 

 قالىن جُاللي -

ا دَرض -  باخٍى

 مامي فؤاد  -

 مدًاوي محمد  -

 أوالد علي عمز -

 حبش ي عبد املجُد -

 شُد اعمز احمد -

 بً عبد النبير عباس -

 املامىن  مامىوي -

 وعُجت رضا   -

 جعفزي امبارك   -

 بىفارس عبد الزحمان -

 

 قالىن جُاللي -

 بً عىمز محمد الصالح  -

ا إدَرض -  بً خٍى

ا أحمد  -  بلعاٍر

 عبى محمد -

ت -  بىداود هىاٍر

 عباد احمد -

 دحى محمد ألامين -

 الدمزي محمد -

 وعُجت رضا   -

 جعفزي امبارك   -

 بىفارس عبد الزحمان -

 

 

 

 

 


