- Employé(e) - Administrateur(trice) - Agent تقني/  اداري/ ة- موظف
- Centreناحية الوسط
خارج قطاع التعليم العاليN/A Graduation Master - الدراسة ماستر
- Requesting Informationطلب معلومات
Dear Minister, i am a fresh graduate master's student from the University of Seoul, sent an email on
17/09/2019 (equality certificate), but I'm regretful, cause, I didn't receive any feedback. thanks.

ANSWER
:عليك بوضع ملفك على الخط في موقع الوزارة
https://www.mesrs.dz/ar/les-equivalences
:أو
https://www.mesrs.dz/fr/les-equivalences

طالب /طالبة ليسانس- Licence student
ناحية الوسط- Centre
المدرسة العليا لألساتذة بالقبة- Ecole Normale Supérieure - Kouba
علوم دقيقة
ادارة الجامعة  /المركز الجامعي  /المركز  /المدرسة  /الوكالة Administration of the Institution -
شكوى- Complaints
انا كنت طالب في المدرسة العليا لألساتذة القبة وتوجهت إلى الجامعة ومن حقي أن يتم إعادة ادماجي في جامعة البويرة حسب قوانين
المدارس العليا بسبب اعادتي للسنة ولكن جامعة البويرة لم تقبلني ارجو االلتفات لي

ANSWER
عليك بالرجوع إلى المدرسة العليا لألساتذة قصد مساعدتك في عملية التوجيه.

مطالب /طالبة ليسانس- Licence student
ناحية الجنوب- South
جامعة أدرار- Université d’Adrar
العلوم االجتماعية واالنسانية
الدراسة ماستر Graduation Master -
شكوى- Complaints
من فضلكم فيما يخص دفعة  2019المتبقية من فئة  %20لتسجيل الماسترنحن فاالنتظاارالى متى؟!!! مع العلم الجامعات ال
تستقبلنابحجة عدم وجود بيان رسمي وزاري بالنسبة لنا حتى االن ننتظرالرد والتسريع بالحلول

ANSWER
سيت ّم اإلعالن عن المقبولين في السنة األولى ماستر ( )20%قريبا ،وقد عرفت العملية بعض التأخر بسبب تأخر إدخال نتائج بعض
التخصصات ،والمعالجة المعلوماتية تتطلّب إدخال كل المعلومات.

مواطن  -ة- / Citizen
ناحية الجنوب- South
 N/Aخارج قطاع التعليم العاليادارة الجامعة  /المركز الجامعي  /المركز  /المدرسة  /الوكالة Administration of the Institution -
شكوى- Complaints
ارفع الى سيادتكم انشغالي على مستوى المديريه الفرعية لالغتمادات و المراقبة و االعتمادات  ,حيث اننى قمت بتحميل ملف
للحصول على معادله شهادة الماستر اال انه لم اتلقى اي رد من جهتهم وال يردون على الهاتف

ANSWER
عليك بإعادة االتصال بمصلحة معادلة الشهادات ،علما أنّ شهادات المعادلة تمنح فقط للشهادات المتحصّل عليها من جامعات أجنبية
غير الجزائر.

- / Citizen ة- مواطن
- Eastناحية الشرق
- University of Batna 1 (Hadj Lakhdar)1 جامعة باتنة
Sciences agronomiques
- Administration of the Institution الوكالة/  المدرسة/  المركز/  المركز الجامعي/ ادارة الجامعة
- Requesting Informationطلب معلومات
).mais dans le statut de l'administration des forêts la ثروة غابيةj'ai un diplome de master en foresterie(
"comment faire pour regler le diplome?علوم الغاباتtraduction de "foresterie"est"

ANSWER
. علما أنّ التخصصات في الماستر محدّدة بمقررات وزارية،عليك االتصال بالجامعة

طالب /طالبة ليسانس- Licence student
ناحية الغرب- West
جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا- Université des Sciences et de la Technologie d'Oran
Electronique
الخدمات الجامعية- Œuvres Universitaires
شكوى- Complaints
السالم عليكم سعادة الوزير ،نحن الطلبة المقيمون باإلقامة الجامعية بلقايد نعاني في صمت من انقطاع الماء الساخن في المرشات من
افريل الماضي ،ونعاني من رداءة الخدمات الجامعية مطعميا ورياضيا،نطلب تدخل حضارتك

ANSWER
عليكم االتصال بمديرية الخدمات الجامعية لوالية وهران لنقل إنشغالكم.

أستاذ  /أستاذة متعاقد -ة  /مؤقت  -ة  / -مشارك  -ة- Enseignant(e) Contractuel(le)/ Vacataire
ناحية الشرق- East
جامعة باتنة - University of Batna 1 (Hadj Lakhdar)1
ARCHITECTURE
مابعد التدرج الدكتوراه- Post-Graduation
شكوى- Complaints
السالم عليكم تقدمت بطلب معادلة الدكتورة في  2013/12/18رقم  13/1906ولم احصل عليها الى يومنا هذا وكذلك معادلة ماستر
لزوجتي ايمان عواج رقم  1905/13في نفس التاريخ ارجوا من معاليكم ان تتدخل

ANSWER
ي دولة.
أرجو إعالمنا عن نوع الشهادة المتحصل عليها ومن أيّ جامعة في أ ّ

طالب /طالبة ليسانس- Licence student
ناحية الوسط- Centre
جامعة البليدة - Université de Blida 11
Aéronautique
الدراسة الليسانس- Graduation Licence
طلب معلومات- Requesting Information
السالم عليكم سيدي .انا متحصل على شهادة ليسانس علم الطيران تخصص هياكل الطائرات أريد معرفة هل يمكنني معادلة شهادتي
بشهادة ليسانس هندسة ميكانيكية مع العلم اننا نواجه صعوبة في التوظيف و اكمال الدراسة وشكرا

ANSWER
إنّ الشهادات التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي بالجزائر ال تمنح لها شهادة المعادلة ،تعديل الشهادات يكون فقط بالنسبة للشهادات
المتحصل عليها في جامعات غير الجزائرية.

موظف -ة  /اداري  /تقني- Employé(e) - Administrateur(trice) - Agent
ناحية الشرق- East
الديوان الوطني للخدمات الجامعية- Office National des Œuvres Universitaires
الخدمات الجامعية- Œuvres Universitaires
شكوى- Complaints
لي عظيم الشرف ان اتقدم اليكم سيدي الوزير بطلب تسوية وضعيتي لاللتحاق باسرتي دخول والئي من الخدمات الجامعية بسكرة
الى الخدمات الجامعية وهران

ANSWER
عليك بتقديم طلب للجهة المستقبلة وبعد موافقتها على طلبكم عليك بالحصول على الموافقة من الجهة األصلية.

- Enseignant(e) Contractuel(le)/ Vacataire ة-  مشارك/ -  ة-  مؤقت/  ة- أستاذة متعاقد/ أستاذ
- Westناحية الغرب
- Université d’Oran 22 جامعة وهران
Science Technique
- Post-Graduationمابعد التدرج الدكتوراه
- Complaintsشكوى
Diplômé en Doctorat en Génie à l’université ETS (École de technologie supérieure) au Canada et
d’une maitrise en informatique à UQAM (Université de Québec à Montréal). Je suis toujours
vacataire.

ANSWER
1000 عليك بالمشاركة في مسابقات التوظيف التي يت ّم اإلعالن عليها عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي حاليا المخصصة لتوظيف
.أستاذ على المستوى الوطني

أستاذ  /أستاذة محاضر أ- Maître des Conférences -A
ناحية الشرق- East
جامعة الوادي- Université d’El Oued
Biologie
البحث العلمي و المخابر- Research & Labs
شكوى- Complaints
الى من يؤسفني أن ابلغكم بأني لم استلم حقوقي لمدة  3سنوات لمشروع  CNEPRUبجامعة أم البواقي .راسلت الجامعة والوزارة
مرات عدة بدون فائدة .كيف استرد حقوقي الضائعة وما هي الجهات المختصة لمراسلتها.

ANSWER
عليك االتصال بمدير الجامعة لطرح مشكلك.

مترشح باكالوريا- Baccalaureate Candidate
ناحية الغرب- West
جامعة تلمسان- Université de Tlemcen
كلية اللغات االجنبية
التسجيالت Registration -
شكوى- Complaints
سيدي المحترم طالبة جديدة بكالوريا تحت رقم  3702875قمنا بالطعن في تغير التخصص من فرنسية الى انجلييزية عن طريق
االرضية الرقمية و بعد القبول وجدنا انفسنا من ادارة الى ادارة دون مقعد بيداغوجي لحد الساعة.

ANSWER
عليك االتصال بمدير الجامعة

طالب /طالبة دكتوراه- Doctorate Student
ناحية الشرق- East
جامعة سطيف - Université de Sétif 11
مابعد التدرج الدكتوراه- Post-Graduation
شكوى- Complaints
شكوى ضد المشرف الذي رفض تصحيح األطروحة وإمضاء مقرر السماح بمناقشة الدكتوراه رغم صدور مقال المناقشة و إنهاء
كتابة الدكتوراه الشكوى لدى المجالس العلمية لم تأت بأ نتيجة بسبب تحكمه في قراراته ،مسجل سنة 7

ANSWER
هذه قضية علمية وبيداغوجية أكاديمية بحتة ،فعليك بإعادة الشكوى لمدير الجامعة باعتباره رئيس المجلس العلمي .

طالب /طالبة ماستر- Master Student
ناحية الغرب- West
المركز الجامعي عين تموشنت- Centre Universitaire d'Ain Temouchent
institut des lettres et des langues
الدراسة ماستر- Graduation Master
طلب معلومات- Requesting Information
أرجو من سيادتكم طرح انشغالي والمتمثل في تغيير الجامعة ) (transfertمن جامعة عين تموشنت الى جامعة أقرب من مقر سكناي
وهذا راجع الى اسباب صحية ..ارجو موافاتي باالجابة شكراااااا

ANSWER
إنّ التحويل من مؤسسة جامعية ألخرى يتطلب الموافقة المبدئية للمؤسسة المستقبلة ث ّم موافقة المؤسسة األصلية ،شريطة أن ال يخ ّل
بالتوازن في التأطير البيداغوجي بالمؤسسة المستخدمة.

أستاذ  /أستاذة مساعد أ- Maître Assistant(e) -A
ناحية الشرق- East
جامعة باجي مختار عنابة- Université Badji Mokhtar de Annaba
كلية الحقوق  -قسم الحقوق
ادارة الجامعة  /المركز الجامعي  /المركز  /المدرسة  /الوكالة Administration of the Institution -
شكوى- Complaints
ادارة الجامعة ترفض تطبيق القانون و ترفض تنفيذ الحكم القضائي وال تعترف باحكام العدالة وذلك بتنفيذ الحكم القضائي و
القاضي باعادة ادماجي في منصب عملي  -استاذ جامعي -و اطلب التدخل

ANSWER
عليك االتصال بالسيد مدير الجامعة

موظف -ة  /اداري  /تقني- Employé(e) - Administrateur(trice) - Agent
ناحية الوسط- Centre
المركز الجامعي للبيض- Centre Universitaire d’El Bayadh
Bibliotheque central
ادارة الجامعة  /المركز الجامعي  /المركز  /المدرسة  /الوكالة- Administration of the Institution
شكوى- Complaints
بعد التحية واالحترام سيدي معالي الوزير انا موظفة منذ .سنة 2012الى يومنا .هذا لم ارقى مع العلم اني حائزة على شهادة بعد
التوظيف اضافة الى تجاهل مستخدمي المكتبة نهائيا من طرف مصالح المركز .ارجوا النظر

ANSWER
عليك االتصال بالسيد مدير المركز الجامعي

مأستاذ  /أستاذة متعاقد -ة  /مؤقت  -ة  / -مشارك  -ة- Enseignant(e) Contractuel(le)/ Vacataire
ناحية الوسط- Centre
 N/Aخارج قطاع التعليم العاليمابعد التدرج الدكتوراه Post-Graduation -
طلب معلومات- Requesting Information
حول معادلة شهادتي الدكتوراه  -2016-والماجستير 2012من جامعة االوزاعي بلبنان حيث اودعت الملف وننتظر تكوين اللجنة
وردها منذ 2016

ANSWER
الشهادات التي تمنحها هذه المؤسسة الجامعية بلبنان غير معترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر.

موظف -ة  /اداري  /تقني- Employé(e) - Administrateur(trice) - Agent
ناحية الشرق- East
الديوان الوطني للخدمات الجامعية- Office National des Œuvres Universitaires
مديرية الخدمات باتنة فسديس
ادارة القسم Administration of Department -
طلب معلومات- Requesting Information
حول التحويل من مديرية الخدمات باتنة فسديس الى جامعة باتنة 2

ANSWER
عليك بتقديم طلب للجهة المستقبلة وبعد موافقتها على طلبكم عليك بالحصول على الموافقة من الجهة األصلية.

- Doctorate Student طالبة دكتوراه/طالب
- Westناحية الغرب
- Université des Sciences et de la Technologie d'Oranجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا
Faculté d'Informatique
- Post-Graduationمابعد التدرج الدكتوراه
- Complaintsشكوى
Mr Ministre, je vous écris après avoir épuisé toutes les voies de recours possibles pour soutenir ma
thèse.A quelle adresse e-mail pourrais-je vous détailler la situation s'il vous plait? Cordialement

ANSWER
ما تسال عنه عمل علمي وأكاديمي تفصل به الهيئات العلمية بالمؤسسة الجامعية وعليه ننصحك باالتصال بالسيدة مديرة الجامعة
.بصفتها رئيس المجلس العلمي

أستاذ  /أستاذة محاضر أ- Maître des Conférences -A
ناحية الغرب- West
المركز الجامعي تيسمسيلت- Centre Universitaire de Tissemsilt
معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
ادارة الجامعة  /المركز الجامعي  /المركز  /المدرسة  /الوكالة Administration of the Institution -
شكوى- Complaints
توظفت سنة  2014واستفدت من سكن وظيفي ثم ألغيت االستفادة على اعتبار أني استفدت في الوادي من اعانة بسيطة (الدعم
الريفي) ومنذ ذلك الحين وأنا أحاول التحويل لجامعة الوادي ولكن دون جدوى

ANSWER
إنّ التحويل من مؤسسة جامعية ألخرى يتطلب الموافقة المبدئية للمؤسسة المستقبلة ث ّم موافقة المؤسسة األصلية ،شريطة أن ال يخ ّل
بالتوازن في التأطير البيداغوجي بالمؤسسة المستخدمة.

طالب /طالبة دكتوراه- Doctorate Student
ناحية الوسط- Centre
جامعة الجزائر - Université d’Alger 11
كلية الحقوق
مابعد التدرج الدكتوراه Post-Graduation -
شكوى- Complaints
مساء الخير استاذ انا طالبة دكتوراه تخصص ادارة و مالية اول دفعة ل م د وضعت رسالة دكتوراه من اجل المناقشة حوالي سنة و
نصف ولم يحدد تاريخ مناقشي ارجو منكم مساعدتي

ANSWER
هذه قضية علمية وبيداغوجية أكاديمية بحتة ،فعليك بمراجعة رئيس المجلس العلمي بالكلية.

أستاذ  /أستاذة محاضر ب- Maître des Conférences -B
ناحية الجنوب- South
الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا - Agence Thématique de Recherche en Sciences et
Technologie
HYDROCARBURES
ادارة الجامعة  /المركز الجامعي  /المركز  /المدرسة  /الوكالة- Administration of the Institution
شكوى- Complaints
سيادة الوزير  ،أنا أستاذ أريد االستقرار لحاتي اإلجتماعية ( بعد المسافة  1400كم) ,ومع هدا أعاني من أزمة السكن داخل الوالية و
استحالة دخول زوجتي الى مديرية التربية لوالية أدرار رغم تدخل مدير الجامعة

ANSWER
إنّ التحويل من مؤسسة جامعية ألخرى يتطلب الموافقة المبدئية للمؤسسة المستقبلة ث ّم موافقة المؤسسة األصلية ،شريطة أن ال يخ ّل
بالتوازن في التأطير البيداغوجي بالمؤسسة المستخدمة.

أستاذ  /أستاذة محاضر أ- Maître des Conférences -A
ناحية الشرق- East
جامعة المسيلة- Université de M’Sila
مابعد التدرج الدكتوراه- Post-Graduation
طلب معلومات- Requesting Information
Bonjour, Est ce le Maître de Conférences B peut être un co-encadreur en Doctorat Sciences
)(Classique

ANSWER
يمكن لألستاذ المحاضر صنف أ أو األستاذ من تأطير طلبة لحصوله على التأهيل في البحث ،غير أ ّنه يمكن لكليهما أن يستعينا
بأساتذة محاضرين صنف "ب" للمساعدة في التأطير.

