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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن إعـــــــــــــــ           
 

 - 2021دورة جوان  -بخصوص األبواب المفتوحة لفائدة حملة البكالوريا الجدد 
 

وان ج)دورة  لجدديسرنا أن نتقدم إلى طلبتنا األعزاء الناجحين في شهادة البكالوريا ا        

فقهم ويو ( بأحر  التهاني متمنين من هللا عز وجل أن يديم فرحتهم، وأن يسدد خطاهم2021

 .ر عليهإنه ولي ذلك والقادوأن ينفعهم بما علمهم في طلب المزيد من العلم والمعرفة، 
 

 26، 25 ،24أيام  أدرار على جامعة " أبواب مفتوحة "سيتم تنظيم  وبهذه المناسبة      

 ، من أجل التعريف بالجامعة وتخصصاتها وشروط االلتحاق بها. 2021جويلية 
 

احة على موقع المت"  2021بوابة بكالوريا " الطلبة األعزاء الولوج إلى على  يتوجب         

 :جامعة أدرار 
 

(adrar.edu.dz-https://www.univ) 
 

ار سيجد الطلبة مختلف المعلومات الضرورية التي تساعدهم على حسن االختي        

 2021ريا كالوبوالتوجيه نحو جامعة أدرار من خالل الدعائم المعلوماتية التي تحتويها بوابة 

 وهي:
 

الجدد  المتعلق بالتسجيل األولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا 01رقم المنشور  -

 ؛2021/2022بعنوان السنة الجامعية 

 دليل الطالب الجامعي؛ -

 وشروط التسجيل مقطع فيديو  يوضح مختلف التخصصات المعتمدة بجامعة أدرار  -

 بها؛

 مطويات خاصة باألقسام والكليات والتخصصات المعتمدة بها؛ -

 خاصة بالتخصصات المعتمدة بالكليات؛ مقاطع فيديو -

 النظام الداخلي لجامعة أدرار؛ -

 

 

 26لى إ 24في الفترة الممتدة من  حصصا توجيهيةأن جامعة أدرار ستنظم كما           

 ( صباحا.   11:00) الحادية عشر( إلى 09:00، من الساعة التاسعة )2021جويلية 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

أدرار  -جامعة أحمد دراية   

نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل 

 والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج

414/1220الرقم:    2021يلية جو 22أدرار  في   

mailto:vr.fg@univ-adrar.edu.dz
https://www.univ-adrar.edu.dz/
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عن طريق تقنية  الخطوعبر حصريا عن بعد ستكون هذه الحصص التوجيهية         

(Meetوهذا من خالل االتصال مباشرة بخلية المداومة من خالل الرابط التالي ،): 

(https://meet.google.com/noi-fpcy-njm) 

  ؛(gmailلكي يتمكن الطلبة من االتصال يُفضل أن يكون لديهم بريد الكتروني مفتوح في )

( نضع بين Meetوللمساعدة على كيفية التعامل مع تقنية )(، gmail.com@….أي )

أيديكم مقطع فيديو من قناة الجامعة على اليوتيوب والذي يمكن مشاهدته انطالقا من الرابط 

 (.&t=306shttps://www.youtube.com/watch?v=jDY4NlPWHFo)التالي: 

 :عن بعد الحصص التوجيهيةالضرورية حول يوضح الجدول أدناه مختلف المعلومات        

  -بالتوفيق  -

 المكلف بالبيداغوجيا نائب المدير

 

 عن بعد المكان 

 2021جويلية  26إلى  24من  الفترة

 11:00 – 09:00  التوقيت 

عمداء/نواب عمداء/رؤساء أقسام/رؤساء ميادين/رؤساء شعب  المؤطرون

 رؤساء تخصصات/

اتصاالت الطلبة و/أو أوليائهم، وشرح مختلف استقبال  الهدف 

، وشروط التسجيل التخصصات والشعب الموجودة في الجامعة

 ...الخبها

  (Meet حصريا على الخط عن طريق ) وسيلة التنشيط 

رابط الحصص 

 التوجيهية

https://meet.google.com/noi-fpcy-njm 

mailto:vr.fg@univ-adrar.edu.dz
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