طالب /طالبة ليسانس- Licence student
ناحية الغرب- West
الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية - Agence Thématique de Recherche en Sciences
Sociales et Humaines
علوم انسانية
التسجيالت Registration -
شكوى- Complaints
يشرفني ان اتقدم الى حضرتكم بطلبي المتمثل في تصربح من وزارتكم لتحويلي من تخصص جبولوجيا الى علوم انسانية لوالية
وهران و قد ،تقدمت لسيادتكم لعدم قبولي في فترة التحويالت )سبتمبر( ارجو منكم اعطائي التصريح

ANSWER
انتهت فترة التحويالت ،علما أن التحويالت الداخلية تتم على مستوى المؤسسات الجامعية.

طالب /طالبة ليسانس- Licence student
ناحية الوسط- Centre
 N/Aخارج قطاع التعليم العاليالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة
التسجيالت Registration -
شكوى- Complaints
تاخر الرد علي بخصوص معادلة شهادتي لليساني والبكالوريا بحجة انها صادرة من مدرسة دار الحديث التابعة لوزارة التعليم العالي
السعودية والليسانس معتمد من الجامعة االسالمية لكن تاخر الرد على شهادة البكالوري

ANSWER
من أين حصلت على شهادة البكالوريا؟

موظف -ة  /اداري  /تقني- Employé(e) - Administrateur(trice) - Agent
ناحية الغرب- West
جامعة مستغانم- Université de Mostaganem
sciences de nature et de vie
البحث العلمي و المخابر- Research & Labs
شكوى- Complaints
سيدي معالي الوزير التمس من سيادتكم النظر في قضيتي في توفير منصب مالي بجامعة برج بوعريريج كوني غيرت إقامتي من
مستغانم الى والية برج بوعريريج مع العلم أنني معينة في رتبة مهندس دولة للمخابر الجامعية

ANSWER
التحوالت بين الجامعات تتم بعد قبول الجامعة المستقبلة أوال ثم الجامعية األصلية.

طالب /طالبة ماستر- Master Student
ناحية الشرق- East
جامعة سطيف - Université de Sétif 11
كلية العلوم
الدراسة ماستر Graduation Master -
شكوى- Complaints
سيدي الفاضل أنا متحصل على ليسانس اعالم الي دفعة  2019اريد االستفسار عن تسجيالت الماستر للخارجيين نسبة  %20دفعة
 2019لم تقبل ملفاتنا الورقية ولم يفتح الموقع عالمات استفهام كثيرة غموض مستفز شكرا

ANSWER
لقد تم فتح الموقع في الفترة ما بين  14أكتوبر إلى  17أكتوبر ،2019وأعيد فتحه في دورة ثانية من  10إلى  14نوفمبر .2019

طالب /طالبة ليسانس- Licence student
ناحية الغرب- West
جامعة وهران - Université d’Oran 11
كلية العلوم االنسانية والحضارة االسالمية
ادارة الكلية Administration of Faculty -
شكوى- Complaints
مشكلة دبلوم ليسانس علم المكتبات تخصص تكنلوجيا المعلومات  2013هدا التخصص الدي حول لعلوم االعالم و االتصال و لم
يسوو لنا الوضعية منذ  7سنوات بحجة انه يستوجب قرار وزاري..ارجو حل المشكلة

ANSWER
يتم فتح أي تخصص بقرار وزاري ،وتمنح الشهادة على أساس هذا القرار ،وفريق التكوين هو الذي يحدد هذه التخصصات.

طالب /طالبة ماستر- Master Student
ناحية الشرق- East
جامعة العربي التبسي تبسة- Université Larbi Tébessi Tébessa
كلية العلوم العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة معهد علوم المادة قسم الفيزياء
التسجيالت Registration -
شكوى- Complaints
بعد التيحية سيدي الوزير اناشدكم بحقي بعد اتمام دراستي ماستر فيزياء وقبل حفل التخرج أفاجئ بقرار الغاء التسجيل
الزدواجية التسجيل مع تقديم اثبات الغاء التسجيل من الجامعة االخرى منذ  2017وانا اتخبط

ANSWER
عليك االتصال بمدير الجامعة وتقديم اثبات إلغاء التسجيل من الجامعة األخرى.

طالب /طالبة ماستر- Master Student
ناحية الوسط- Centre
جامعة األغواط- Université de Laghouat
قسم العلوم االنسانية والعلوم االسالمية والحضارات
مابعد التدرج الدكتوراه Post-Graduation -
شكوى- Complaints
يؤسفني أن اعلمكم انني قد نجحت في مسابقة الدكتوراه تخصص المغرب العربي الحديث بجامعة األغواط وكان اسمي مدرجا
ضمن قائمة الناجحين ولكن بعد أسبوع أي يوم  2019/11/03تم نشر قائمة أخرى تم تغيير النتائج

ANSWER
عليك االتصال بمدير الجامعة وتقديم انشغالك.

طالب /طالبة دكتوراه- Doctorate Student
ناحية الغرب- West
المركز الوطني للبحث في العلوم اإلسالمية والحضارة - Centre National de Recherche dans les Sciences
Islamiques et de Civilisation
مابعد التدرج الدكتوراه- Post-Graduation
شكوى- Complaints
لقد قدمت منذ شهر جويلية  2019معادلة شهادة الماجستير المتحصل عليها في األردن ،ولم يتم الرد وتقديم أي معلومات حول
موضوع المعادلة ،نرجو الرد على الشكوى واالهتمام بالموضوع ،وشكرا لكم

ANSWER
متى قدمت ملف معادلة الشهادة بالوزارة؟ علما أن بعض ملفات معادلة الشهادة تحتاج إلى دراسة حيث يتم عرضها على لجنة
متخصصة قد تأخذ بعض الوقت.

طالب /طالبة ليسانس- Licence student
ناحية الوسط- Centre
جامعة البويرة- Université de Bouira
faculty
الدراسة ماستر- Graduation Master
طلب معلومات- Requesting Information
انا طالب متحصل على شهادة ليسانس علوم بيولوجية سنة 2018سجلت هدا العام عبر الموقع الخاص بتسجيالت الماستر هده
السنة تم قبولي بجامعة بجاية لكن لم استخرج شهادة القبول للماستر من الموقع فما هو الحل?

ANSWER
عليك االتصال بالجامعة المستقبلة.

مواطن  -ة- / Citizen
ناحية الغرب- West
جامعة معسكر- Université de Mascara
كلية العلوم اإلقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
ادارة الكلية Administration of Faculty -
شكوى- Complaints
ظلموني ،ذهبت إلستخراج كشف النقاط الخاص بشهادة الماستر ،ولم أحظى بأي إستبقال ،بل الرد كان الموظفة التي تقوم بالمهمة هي
في عطلة لمدة  12يوم ،وأنا أحتاج الوثيقة في أقرب وقت للمشاركة بمسابقة توظيف

ANSWER
عليك االتصال بمدير الجامعة وطرح انشغالك.

موظف -ة  /اداري  /تقني- Employé(e) - Administrateur(trice) - Agent
ناحية الشرق- East
المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة- Ecole Nationale Polytechnique de Constantine
ادارة الجامعة  /المركز الجامعي  /المركز  /المدرسة  /الوكالة- Administration of the Institution
طلب معلومات- Requesting Information
لم أتلق من سيادتكم أي رد بخصوص استفساري سابقا حول موضوع االولوية في الترقية على أساس الشهادة في رتبة معينة حسب
المنشور  04المؤرخ في  30نوفمبر  ،2017أم يمكن للمؤسسة فتح مناصب توظيف جديدة لرتب أخرى.

ANSWER
يخضع التقنيون السامون في الوظيف العمومي لمسار مهني خاص بهم ،وال يمكن أن تتم الترقية بالحصول على شهادة أعلى إال بعد
اجتياز مسابقة للتوظيف على أساس الشهادة المتحصل عليها.

طالب /طالبة دكتوراه- Doctorate Student
ناحية الغرب- West
جامعة وهران - Université d’Oran 11
Médecine
مابعد التدرج الدكتوراه- Post-Graduation
شكوى- Complaints
انا طبيب مقيم تخصص جراحة األعصاب املك شهادة تسجيل للسنة الثالثة للتخصص ممضاة في افريل  2018اال ان االدارة و
رئيس المصلحة يعتبرون اني سنة ثانية

ANSWER
عليك االتصال بعميد الكلية لتسوية وضعيتك.

- Master Student طالبة ماستر/طالب
- Westناحية الغرب
- Université d’Oran 11 جامعة وهران
Faculté des Sciences Exactes et Appliquées
- Scientific & Cultural Activitiesالنشطات العلمية و الثقافية
- Requesting Informationطلب معلومات
Bonsoir Mr, ,est c qu'1 étudant qui ne fait pas parti de la même Faculté ou le club est crée peut
adhéré a ce Club ? j'ai lu le réglement et j'ai trouvé aucune loi qui interdit tant qu'il est étudiant

ANSWER
أي نا ٍد تقصده؟

- Master Student طالبة ماستر/طالب
- Centreناحية الوسط
- Université d’Alger 22 جامعة الجزائر
Science de l'éducation
- Graduation Masterالدراسة ماستر
- Requesting Informationطلب معلومات
Bonsoir je viens demander l'aide de minscrire a la fac bac ufc en 1995 autre en 2093 deua anglais
deua psychologie et deua droit + Du en thérapie familiale â étranger et licence et master1 merci

ANSWER
. وفق التنظيم الساري المفعولUFC ال يمكن التسجيل في المؤسسات الجامعية ببكالوريا

مواطن  -ة- / Citizen
ناحية الغرب- West
جامعة تيارت- Université de Tiaret
العلوم الدقيقة/قسم الهندسه المدنيه
الدراسة ماستر Graduation Master -
طلب معلومات- Requesting Information
السالم عليكم سيدي المحترم أريد أن اقوم بتسجيل لماستر ثاني هندسة مدنية علما اني حامل لماستر اول سنة  2017ولكن بسبب
ظروف قاهرة لم استطيع ان أصنف مع االوائل خصوصا أنه عندي طموح في اجتياز مسابقه الدكتوراه.

ANSWER
ال يمكنك التسجيل مرة ثانية في الماستر وفق النصوص التنظيمية المؤطرة للتكوين في الماستر.

طالب /طالبة دكتوراه- Doctorate Student
ناحية الوسط- Centre
Tasdawit Lmulud At m£emmer /جامعة مولود معمري – تيزي وزو - Tasdawit Lmulud At m£emmer
ⵝⵝⵝⵝⵝⵝⵝ ⵝⵝⵝⵝⵝ ⵝⵝⵝⵝⵝⵝⵝⵝ/Université Mouloud Mammeri – Tizi Ouzou /
علوم االقتصاد
مابعد التدرج الدكتوراه Post-Graduation -
طلب معلومات- Requesting Information
السالم عليكم معالي الوزيرلدي سؤال هل يوجد نص تنظيمي او امكانية تسمح بتحويل طالب الدكتوراه ل م د من جامعة التسجيل الي
جامعة أخرى رغم وجود نفس االختصاصات تقريبا في جميع الجامعات نرجو التكفل باالنشغال

ANSWER
ال يكمن لطلبة الدكتوراه التحويل من جامعة إلى أخرى حسب النصوص التنظيمية الخاصة بالتكوين في الطور الثالث.

طالب /طالبة ماستر- Master Student
ناحية الجنوب- South
جامعة ورقلة- Université de Ouargla
علوم األرض و الكون
الدراسة ماستر Graduation Master -
شكوى- Complaints
لم تظهر النتائج عندي في موقع  progresال مقبول و ال مرفوض تظهر قيد الدراسة أي يكمن المشكل ارجوا الرد من سيادتكم.

ANSWER
عليك االتصال بالجامعة لطرح انشغالك.

طالب /طالبة ماستر- Master Student
ناحية الشرق- East
جامعة باتنة - University of Batna 1 (Hadj Lakhdar)1
droit
مابعد التدرج الدكتوراه- Post-Graduation
شكوى- Complaints
السيد الوزير اتقدم بشكواي للظلم الذي تعرضت له في مسابقة الدكتوراه قانون اداري بكلية الحقوق خنشلة وبعد ظهور النتائج لم اجد
نتيجة تخصص ووضعت على اني غائبة رغم حضوري لذا التمس منكم التحقيق في الموضوع

ANSWER
عليك االتصال بمدير المؤسسة الجامعية وطرح انشغالك.

مواطن  -ة- / Citizen
ناحية الشرق- East
جامعة أم البواقي- Université d’Oum El Bouaghi
كلية العلوم االنسانية معهد االعالم والتصال
الدراسة ماستر Graduation Master -
شكوى- Complaints
السالم عليكم أما بعد :سيدي الوزير أعلنتم عن دورة ثانية للتسجيل في طور الماستر وادرجتم معها متخرجي النظام الكالسيكي إال
أنه في جامعة أم البواقي أعلمونا أنه اليحق لنا التسجيل أرجو منكم التوضيح

ANSWER
يتم التسجيل في الماستر عبر البوابة االلكترونية  ، www.mesrs.dzوليس على مستوى الجامعات ،وقد انطلقت العملية الثانية من
 10إلى  14نوفمبر .2019

أستاذ  /أستاذة متعاقد -ة  /مؤقت  -ة  / -مشارك  -ة- Enseignant(e) Contractuel(le)/ Vacataire
ناحية الوسط- Centre
جامعة البليدة - Université de Blida 22
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التجارية وعلوم التسيير
ادارة الجامعة  /المركز الجامعي  /المركز  /المدرسة  /الوكالة Administration of the Institution -
اقتراحات- Suggestions
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته معالي الوزير لي الشرف ان اتقدم الى سيادتكم بهذا االقتراح والمتمثل في تعديل المنشور المنشور
رقم  7بادراج تنقيط اقدمية الشهادة خاصة وانكم صرحتم باعطاء اولوية لهذه النقطة.

ANSWER
الشبكة الخاصة بالتوظيف تعطي للشهادة عالمة ولألقدمية عالمة وللمنتوج العلمي عالمة وللمقابلة عالمة... ،تجمع هذه العالمات
ويرتب المشاركون في المسابقة على أساسها ،وهي شبكة معتمدة من مصالح الوظيفة العمومية.

