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 19/09/2022ادرار يوم 

    ترطور الماسفي  لاللتحاق بالدراسةاإعالن بخصوص 

 (  2022/2023لجامعية)السنة ا 
   

لىالدراسة عاستكمال  ينعلم الطلبة الراغبالى  جامعة أدرار نعلت   

ة بالشروط القانونية المطلو  يهمف تتوفر ( والذين تري )ماسنمستوى الطور الثا  

 :2022/2023 لجامعيةعنوان السنة اب ترشحقد تم فتح أبواب ال هبأن
   

 أدرار:   في كلية العلوم و التكنولوجيا المتاحة )الجديدة(ترتخصصات الماس .1

   

   الكلية الميدان   الشعب   التخصصات  

 الكترونيك (Instrumentation)اداتية

 Génie)هندسة غازية العلوم والتكنولوجيا علوم التكنولوجيا

gazier) محروقات 
   
      

 :   طور الماس لاللتحاق بالدراسة الفئات المعنية با .2

   

وزارة التعليم العالي و 

 البحث العلمي

 -جـامعــة أحمـد درايـة

 أدرار

 كلية العلوم والتكنولوجية
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( المتخرجون من جامعة أدرار )دفعة  LMDسا س )نظاميحاملو ش ادة الل -

 (؛  2021/2022

( المتخرجون من جامعات أخرى  )دفعة  LMDسا س )نظاميحاملو ش ادة الل -

 (؛  2021/2022

 ( المتخرجون من جامعة أدرار)دفعات سابقة(؛   LMDسا س )نظاميحاملو ش ادة الل -

 ( من جامعات أخرى )دفعات سابقة(؛  LMDسا س )نظاميحاملو ش ادة الل -

 ي( من جامعة أدرار؛  كسا س )نظام كالسييحاملو ش ادة الل -

 ي( من جامعات أخرى؛  كحاملو ش ادة الل سا س )نظام كالسي -

 اجراءات الترشح: -3 -

يجب على المعنيين ابداء الرغبة في الترشح وهذا بعتبئة وارسال استمارة تسجيل الكترونية  -

 2023-2022للترشح، وذلك بالولوج الى بوابة التسجيل في الماستر بعنوان السنة الجامعية 

فيتم التسجيل  %80اما فئة  .%20الجامعة. تمأل االستمارة فقط من فئة المتاحة على موقع 

 الكليةباشرة على مستوى النهائي م

 ملف الترشح:

 (رسالة تحفيزية )متاحة على موقع الجامعة  -

 نسخة من كشف نقاط الباكالوريا -

 نسخة من الشهادة الجامعية في التدرج التي تسمح بالتسجيل في الماستر -

 نسخة من كشوف نقاط السداسيات في المسار الجامعي -

 شهادة حسن السيرة -

 صورة شمسية -

فانه بتم دفع ملف  2022حاملي ليسانس دفعة جوان   %80مالحظة: بالنسبة لفئة 

على مستوى مباشرة )بدون التسجيل على مستوى موقع الجامعة (التسجيل النهائي 

 : الكلية

 %80ملف التسجيل النهائي فئة 

 دج(200.00وصل حقوق التسجيل ) -

 نسخة من شهادة ليسانس -

 طور ليسانسنسخة من كشوف نقاط السداسيات  -

 صورة شمسية -

 

 2022سينمبر  25يوم االثنين   %80اخر اجل للتسجيل النهائي لفئة 

                                                                                                           

 نائب العميد
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