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ن الطور العا ن و للت امعة ا ة مدير ولنيابة

ي العاوالثا ن و الت وكذا ادات والش املتواصل ن و والت

 التدرج
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تم12: أدرار                                   2022/ت. ع. ت. ش. م. ت. ط. ع.ت .ج. م .ن/700 :رقم    2022س

رقم:املرجع وك2022أوت02املؤرخ998القرار لتحاق شروط يحدد املاسفياتي، ادة ش لنيل امعية ا الدراسات يل وال   التوجيھ
 

ال بخصوص اإعالن طور بالدراسة   ملاسلاللتحاق

امعية( ا   )2022/2023السنة
  

أدرارنت   يجامعة الثا الطور مستوى ع الدراسة استكمال ن الراغب الطلبة علم والذين)ماس(إ

تم قد بأنھ ة املطلو القانونية الشروط م ف التتوفر أبواب امعيةفتح ا السنة   :2022/2023عنوان
  

أدراراملاستخصصات.  1 جامعة   :املتاحة

  

لية   التخصصات  الشعب  امليدان  ال

والعلوم قوق ا لية

  السياسية

وعلوم   حقوق

  سياسية

إداري   حقوق    قانون

  عمالقانون 

قتصادية املؤسسات    قانون

سياسية وإداري   علوم سيا   تنظيم

سانية العلوم لية

سالمية والعلوم جتماعية   و

سانية إ   علوم

  واجتماعية

إسالمية وعلومھ  علوم ديث   ا

و ال عة   قانون الشر

  ھوأصولاملقارنفقھال

القرآنال وعلوم   تفس

بيةجتماعاعلم  اجتماعيةعلوم   ال

و الجتماعاعلم   عملالتنظيم

املدر النفس   علم

سانية إ خ  علوم املعاصرتار ي العر   املغرب

خ قياتار راءإفر ال   جنوب

ونيةاملافةال لك و ة   كتو
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واللغات داب دب  لية و   اللغة

ي   العر

أدبية جزائري   دراسات   أدب

ة لغو اللغات  دراسات   عليمية

و     لغاتالداب

ية    جن

ية إنجل   لسانيات  لغة

وحضارة   أدب

سية فر ية  لغة جن اللغات   عليمية

  

قتصادية العلوم لية

سي ال وعلوم ة   والتجار

قتصادية سيالعلوم وال

ةوالعلوم   التجار

اقتصادية ي  علوم ن و نقدي   اقتصاد

سي ال أعمال  علوم   إدارة

ومحاسبة مالية املؤسسة  علوم   مالية

سي ال ومراقبة   تدقيق

والتكنولوجيا العلوم وتكنولوجيا  لية مدنية  علوم تق  ندسة   جيو

  دنيةاملندسةالمواد

ل   يا

ر  تقك ي  و ا ر ك   تحكم

الطرائق كيميائية  ندسة   ندسة

اضياتإعالم ور آ  آ ذكية  إعالم   أنظمة

اضيات وتطبيقات  ر دا   تحليل

ياة وا الطبيعة فالحية  علوم الفال  علوم البي نتاج   أنظمة

بيولوجية تطبيقية  علوم   بيوكيمياء

املادة ياء  علوم و   ف ة طاقو ياء   تجددةاملطاقاتالف

املحيط  كيمياء   كيمياء

    

بال. 2 املعنية بالدراسةالفئات   :املاسطورلاللتحاق
  

س- سا الل ادة ش أدرار) LMDنظام(حاملو جامعة من   ؛)2021/2022دفعة( املتخرجون

س- سا الل ادة ش أخرى ) LMDنظام(حاملو جامعات من   ؛)2021/2022دفعة( املتخرجون

س- سا الل ادة ش أدراراملتخرجون ) LMDنظام(حاملو جامعة سابقة(من   ؛)دفعات

س- سا الل ادة ش أخرى) LMDنظام(حاملو جامعات سابقة(من  ؛)دفعات

س- سا الل ادة ش ينظام(حاملو أدرار؛) كالسي جامعة   من

س- سا الل ادة ش ينظام(حاملو أخرى؛) كالسي جامعات   من
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بال. 3 معنية أخرى املاس فئات بالدراسة   :لاللتحاق
            

  :يمكن

العا- التعليم مؤسسات طرف من ممنوحة جامعية ادة ش ع ن ائز ا(ل الور   ؛)سنوات05+ ب

؛- العا التعليم مؤسسات طرف من املمنوحة الطبية العلوم التدرج ع ن ائز   ل

امعية ا ادة الش طبيعة حسب ذا و ، ماس الثانية السنة ن و ت مسار نحو التوجيھ من ستفادة

و  امل طرف من ا عل املتاحةاملتحصل البيداغوجية املقاعد حدود و أدرار، جامعة املعتمدة   . التخصصات
  

ال.  4   :إجراءات
           

امل ع نيجب الرغبةعني و الفعليةإبداء ، للذاال ونية الك يل استمارة وإرسال  ،بتعبئة

إب ذلكو  امعيةبوابةالولوج ا السنة عنوان املاس يل امعة2023 - 2022ال ا موقع ع   :املتاحة

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

دفعة أدرار جامعة بخر اصة ا ستمارة اختيار أي2021/2022ثم ستمارة)%80(فئة، أو ،

اصة خرى )% 20(بفئةا بالفئات اصة   .ا
  

ال. 5   :ملف
         

ال ملف ون التاليةيت الوثائق   :من

يةرسالة -  عالن(تحف ذا ومرفقة امعة ا موقع ع  ؛)متاحة

نقاطمن ة- ا؛كشف الور  الب

ال- من ادةة التدرجش امعية املاسا يل بال سمح أعاله(ال ة املو الفئات  ؛)حسب

نقاط منة- امسداسياتكشوف ا املسار  ؛الدراسة

ال  - حسن ادة ةش   ؛س

شمسية؛ -   صورة

امللف :مالحظة ذا ن املقبول الطلبة إيودع باالضافة الورقية، يل تھ ال حقوق ) ج. د200.00(وصل

ائية ال يالت ال ة ف قسام مستوى  .ع
 

إضافية. 6   : ضوابط

بالعيجب - الرغبةاملع ال  ،الالفعليةإبداء أنھ وذلك ونية، لك ستمارة وإرسال بتعبئة ذا و

تلقائية؛ بصفة طالب أي يل   يتم

والتنظيميةيُ - القانونية للشروط ستجيب ال تر ملف ل تلقائيا جال(رفض خارج إيداع ناقص، عدمملف ،

ن و الت عرض شروط مع التخصص اذبتوافق ح تصر   )ا...،
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ا. 7 ال يل قساميال مستوى   :ع

ي             ا ال يل ال ملف ون أخرىيت جامعات من ن املتخرج ن للم سبة التاليةبال الوثائق   :من

يل. 1 ال حقوق   ؛)ج. د 200.00(وصل

ا؛. 2 الور الب نقاط لكشف صلية ة   ال

ال. 3 من ادةة التدرجش امعية ؛ا املاس يل بال سمح   ال

صلية. 4 نقاط منال امسداسياتكشوف ا املسار   ؛الدراسة

شمسية. 5   .صورة
  

اصةالرزنامة. 8 يل عملياتا وال والتوجيھ ة واملعا   :يداع
  

  

مةمالحظات   :م

القانونية. 1 جراءات اتخاذ إ باإلضافة ، امل بعاد اس إ اذب ح تصر أي   ؛يؤدي

قسام. 2 مستوى ع الور ي ا ال يل ال ملف ن املقبول الطلبة ائيةمرحلةيودع ال يالت   ؛ال

ن. 3 املقبول ون امل القبول ) % 20(فئةاملاسستخرج ادة قسام، املاس ش و ومن مؤقتة ادة فقطش ة  صا

صمن ا الور الب نقاط كشف إحضار   ؛خرى  امعاتامنأجل

ن. 4 املقبول ون امل الطلبة أخرى ) % 20(فئة يودع جامعات من ن ال املتخرج ييلملف ا ةلدىال املدير نيابة مصا

خ للبيداغوجية تار ر06قبل   ؛ 2022أكتو

ن. 5 املقبول ن للم سبة بال املدرسية ادة والش الطالب بطاقة استصدار عملية جامعات) % 20(فئةتتم من ن املتخرج

ا ،أخرى  مصاحصر ةمنيابةمن امعةدير   . اللبيداغوجيا

  –بالتوفيق-  
   

املدير بانائب لف  لبيداغوجياامل

 
 

خ  املرحلة   التار

ال طلبات املاستقديم طور بالدراسة تم 20إ13من  لاللتحاق    2022س

طلبات ة تم 22و21يومي  المعا   2022س

النتائج تم22يوم  وليةإعالن   2022س

الطعون  وليةتقديم ط( النتائج ا تم23،24،25 أيام  )ع   2022س

الطعون  ة تم26يوم  معا   2022س

ائية ال النتائج تم26يوم  إعالن   2022س

ائية ال يالت تم 29إ 27من  ال   2022س


