ذكر- Male
مواطن  -ة- / Citizen
ناحية الوسط- Centre
جامعة بومرداس- Université de Boumerdes
الدراسة ماستر- Graduation Master

طلب معلومات- Requesting Information

السالم عليكم .أنا حاصل على شهادة مهندس دولة من جامعة بومرداس .أردت التسجيل في
إحدى الجامعات األوربية ماستر  2لكنهم قالولي لي يجب أن تستخرج شهادة من وزارتك
مكافئة لنظام  LmD.يعني مايقابل شهادة مهندس

ANSWER:
ال تمنح شهادة معادلة لشهادة مهندس ،غير أنه يمكنكم المشاركة لتحضير شهادة الماستر.

ذكر Male -
أستاذ  /أستاذة متعاقد -ة  /مؤقت  -ة  / -مشارك  -ة )- Enseignant(e
Contractuel(le)/ Vacataire
ناحية الوسط- Centre
جامعة البليدة - Université de Blida 22
مابعد التدرج الدكتوراه- Post-Graduation

اقتراحات- Suggestions

معالي الوزير السالم عليكم ورحمة هللا لدي اقتراح حول تعديل المنشور المعتمد لتقييم
المتسابقين في مسابقات التوظيف ايعقل ان يقيم من قام بنشر عدة مقاالت ومشاركات في
مؤتمرات دولية بنقطتين فقط!!! احترامي

ANSWER:
النصوص التنظيمية الخاصة بالتوظيف في سلك األساتذة المساعدين تخضع لشبكة تقويم
تطبق على الجميع.

ذكر Male -
طالب /طالبة ليسانس- Licence student
ناحية الوسط- Centre
المدرسة العليا لألساتذة بالقبة- Ecole Normale Supérieure - Kouba
قسم الفيزياء
ادارة القسم Administration of Department -

شكوى- Complaints

تم توجيه دفعة كاملة ( سنة ثانية علوم دقيقة ) الى االمتحان االستدراكي مباشرة رغم انهم
لم يجتازوا االمتحان الثاني وتم منحهم العالمة  0.00رغما عنهم ننتظر تدخلكم العاجل لحل
االزمة التي خنقت الطلبة نفسيا.

ANSWER:
بعد االتصال بإدارة المدرسة العليا لألساتذة بالقبة ،تبين أن بعض الطلبة هم من قاطعوا
االمتحان الثاني ،ولمساعدتهم سمح لهم بالدخول لالستدراك.

أنثى- Female
طالب /طالبة دكتوراه- Doctorate Student
ناحية الشرق- East
جامعة خنشلة- Université de Khenchela
Science et Technologies/Mathématiques et
Informatique/Informatique
الخدمات الجامعية- Œuvres Universitaires

طلب معلومات- Requesting Information

سالم سيدي  ,اود االستفسار على منحة طلبة سنة اولى دكتوراه دفعة  2019/2018لحد
االن لم نستلمها ما هو المشكل من فضلكم ,فهي تساعدنا في مصاريف الملتقيات و تقدم
البحث.

ANSWER:
عليك االتصال بمديرية الخدمات الجامعية التي تنتمي إليها ،واالستفسار عن الموضوع.

أنثى- Female
موظف -ة  /اداري  /تقني- Employé(e) - Administrateur(trice) - Agent
ناحية الوسط- Centre
المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة- Ecole Normale Supérieure de Bouzaréah
التسجيالت- Registration

شكوى- Complaints

موظفة بقطاع التعليم العالي وأم لتلميذ متحصل على بكالوريا لغات اجنبية بمعدل 14.18
.تم توجيهه الى تخصص اللغة االنجليزية وهو راغب في تخصص الترجمة..ارجو من
سيادتكم المساعدة في تحقيق رغبة ابني وشكراا

ANSWER:
المعدل األدنى الذي تم القبول في تخصص الترجمة هو .14.33

- Maleذكر
- Licence student طالبة ليسانس/طالب
- Centreناحية الوسط
- Université d’Alger 22 جامعة الجزائر
كلية اللغة العربية و أدابها و اللغات الشرقية
Registration - التسجيالت

- Complaintsشكوى

Je ss nouveau bachelier (moyenne 10.30), orienter vers faculté
langue arabe. Je sollicite votre aide Mr Ministre pour étudier à
faculté sciences islamiques Caroubier. Merci

ANSWER:
. نأسف لعدم تلبية طلبكم،11.33 معدل القبول في العلوم االسالمية هو

أنثى- Female
مواطن  -ة- / Citizen
ناحية الوسط- Centre
جامعة البليدة - Université de Blida 22
التجارة
الدراسة ماستر Graduation Master -

طلب معلومات- Requesting Information

أريد اإلستفسار بعد إذنكم حول التسجيل في الماستر فأنا متحصلة على ليسانس  2007هل
لدي الحق في التسجيل و هل أسجل عن طريق الموقع وفقكم هللا.

ANSWER:
يمكنكم المشاركة في التسجيل في الماستر عبر البوابة االلكترونية التي ستفتح قريبا ،حسب
النسبة المحددة  % 20وفق القرار الوزاري رقم  02المؤرخ في  04جويلية 2019
المتعلق بالماستر.

ذكر- Male
أستاذ  /أستاذة متعاقد -ة  /مؤقت  -ة  / -مشارك  -ة )- Enseignant(e
Contractuel(le)/ Vacataire
ناحية الجنوب- South
جامعة األغواط- Université de Laghouat
مابعد التدرج الدكتوراه- Post-Graduation

طلب معلومات- Requesting Information

سيدي الوزير انا متحصل على شهادة الماجستيؤ بدرجة مقبول فهل باالمكان التسجيل
دكتوراه نظام جديد ل م د ارجو المساعدة وشكرا

ANSWER:
عليك االتصال بالجامعة التي درست بها ،لطرح انشغالك.

ذكر Male -
أستاذ  /أستاذة محاضر ب- Maître des Conférences -B
ناحية الشرق- East
جامعة المسيلة- Université de M’Sila
العلوم االقتصادية
ادارة الجامعة  /المركز الجامعي  /المركز  /المدرسة  /الوكالة Administration of -
the Institution

طلب معلومات- Requesting Information

السالم عليكم ورحمة هللا سؤالي هل لالستاذ الجامعي الحق في تغيير الجامعة وما العمل في
حالة لم يتم امضاء الجامعة المستقبلة

ANSWER:
التحويل من جامعة إلى أخرى يتم بقبول الجامعة المستقبلة أوال ثم موافقة الجامعة األصلية،
علما أن التحويل من مؤسسة إلى أخرى ليس حقا مكتسبا ،وذلك لخلق التوازن في التأطير
بين المؤسسات الجامعية.

- Femaleأنثى
- Master Student طالبة ماستر/طالب
- Centreناحية الوسط
- Université de Chlefجامعة الشلف
Departement of exact sciences and computer science
- Graduation Masterالدراسة ماستر

- Requesting Informationطلب معلومات

Hello Sir, im writing to ask when is the date to open the MESRS for
masters students , we've been waiting for a long time but no
confirmation that the progress will open, if so when's the date plz thx

ANSWER:
.البوابة الخاصة بالتسجيل في الماستر ستفتح قريبا

- Maleذكر
- Maître Assistant(e) -B أستاذة مساعد ب/ أستاذ
- Westناحية الغرب
- Université de Mascaraجامعة معسكر
- Post-Graduationمابعد التدرج الدكتوراه

- Requesting Informationطلب معلومات

comment s'inscrire en doctorat avec un magister de 11.50 de
moy.?sinon s'inscrire directement en 2ème année master.
respectueusement.

ANSWER:
.ال يسمح بالتسجيل في الدكتوراه للمتحصلين على شهادة ماجيستر بدرجة مقبول

أنثى- Female
موظف -ة  /اداري  /تقني- Employé(e) - Administrateur(trice) - Agent
ناحية الشرق- East
جامعة أم البواقي- Université d’Oum El Bouaghi
Economie
الدراسة ماستر- Graduation Master

طلب معلومات- Requesting Information

موعد التسجيالت في الماستر كالسيك

ANSWER:
سيتم فتح البوابة الخاصة بالتسجيل في الماستر قريبا .

ذكر- Male
طالب /طالبة ماستر- Master Student
ناحية الوسط- Centre
جامعة المسيلة- Université de M’Sila
كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ادارة الكلية Administration of Faculty -

طلب معلومات- Requesting Information

تحصلت حديثا على شهادة ليسانس و كان من المفروض ان ازاول دراستي الجامعية في
طور الماستر اال اني فوجئت بعدم تواجد إسمي ضمن قائمة  %80المقبولين مع امتالكي
الحق لمواصلة دراستي ،مالخلل؟

ANSWER:
حاول بالمشاركة في التسجيل بإحدى المؤسسات الجامعية األخرى ،وذلك في إطار نسبة
.%20

ذكر- Male
طالب /طالبة ليسانس- Licence student
ناحية الوسط- Centre
جامعة الجزائر - Université d’Alger 11
الحقوق
الخدمات الجامعية Œuvres Universitaires -

شكوى- Complaints

السالم عليكم اريد طرح انشغال بالنسبة للمنحة الجامعية الثالثة لم تصب الى يومنا هذا و
اريد ان ترفعوا المنحة من فضلكم سيادة الوزير ف 4000دينار ال تكفي طالب جامعي و
شكرا

ANSWER:
تم صب المنحة الثالثة بمعظم الواليات وسيتم دفعها لباقي طلبة الواليات األخرى قبل 10
أكتوبر . 2019

- Maleذكر
- Master Student طالبة ماستر/طالب
- Eastناحية الشرق
- Université de Jijelجامعة جيجل
Automatique
- Registrationالتسجيالت

- Requesting Informationطلب معلومات

I'm a freshly graduate of bachelor's degree (licence en automatique)
and I'm looking forward to study master in another university, So I'm
wondering how and when I'm i allowed to apply

ANSWER:
 وعليك باالطالع عليها عبر،سيتم فتح البوابة الخاصة بالتسجيل للتكوين في الماستر قريبا
. www.mesrs.dz موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ذكر- Male
مواطن  -ة- / Citizen
ناحية الوسط- Centre
 N/Aخارج قطاع التعليم العاليالدراسة ماستر Graduation Master -

طلب معلومات- Requesting Information

نستفسر من معالي السيد الوزير حول فتح التسجيالت لشهادة الماستر بالنسبة للطلبة القدماء
المتخرجين في النضام الكالسيكي لسنة  .2020/2019تقبلو منا معالي السيد الوزير اسمى
عبارات الشكر و االمتنان.

ANSWER:
سيتم فتح البوابة الخاصة بالتسجيل للتكوين في الماستر قريبا ،وعليك باالطالع عليها عبر
موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . www.mesrs.dz

أنثى Female -
مواطن  -ة- / Citizen
ناحية الغرب- West
جامعة وهران - Université d’Oran 22
علوم إسالمية
التسجيالت Registration -

طلب معلومات- Requesting Information

السالم عليكم رجاء أحتاج إلى معادلة شهادة الباكلوريا خاصتي المتحصلة عليها من
السعودية أردت االستفسار عن الملف الذي س يجب علي إحضاره و هل يتطلب حضور
المعني باألمرأم ال و جزاكم هللا خيرا.

ANSWER:
يمكنك إجراء طلب الحصول على معادلة شهادتك التي حصلت عليها من السعودية بالشهادة
الجزائريةةةةةة المقابلةةةةةة لهةةةةةا مةةةةةن خةةةةةالل موقةةةةةع وزارة التعلةةةةةيم العةةةةةالي والبحةةةةةث العلمةةةةةي
 ،www.mesrs.dzبالنقر على معادلة الشهادات وتحميل كل المعلومات المطلوبةة ،وسةيتم
االتصال بكم عندما تنجز شهادة المعادلة الستالمها.

ذكر- Male
طالب /طالبة ماستر- Master Student
ناحية الجنوب- South
المركز الجامعي تمنراست- Centre Universitaire de Tamanghasset
معهد اآلداب و اللغات  -قسم اللغة االنجليزية
التسجيالت Registration -

طلب معلومات- Requesting Information

موعد تسجيالت طلبة السنة األولى ماستر فئة  ٪20و موعد فتح االرضية

ANSWER:
سيتم فتح البوابة الخاصة بالتسجيل للتكوين في الماستر قريبا ،وعليك باالطالع عليها عبر
موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . www.mesrs.dz

