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 إعــــــــــــــــــــــــــــالن

 2222/2222للسنة االولى ماستر  بعنوان املوسم الجامعي   الترشح

ــــــــن املاوا ــ  وال  ــــا ا   ـــــن اــو وال ااــــــــــــــ   و الاعـو ن العـــالي ـــي ال ـوـل ة الجـــامعة للاـعــــو و كــ ا تعلــن ابا ــة مـــالـج

بعنــوان  ماســتر االولــى  لترشــح للســنةالــوا ع عــن بــاا  ــا  ا –الاعــوـن العـــالي ـــي الاــــال   شامعــة ال ــ با   ــ  ل  ــج 

 .2222/2222 السنة الجامعبة

 

 شجوط الترشح  -1
يفتتتال رشح لتتتة شولتتتاس ر لتتتد  املتتتح  شفا تتت   ر ح لتتت     : املئـــة  22بئة ماســـتر االولـــى  لاللاحـــاا  الســـنةشـــجوط الترشـــح  1.1

 4بكاشوريتتتتا  رل اصتتتتو   شهتتتتد  تتتت ا  رشويلتتتتا.م د. .   ر   تتتت ا   عا لةتتتتس  لا شتتتتس ش تتتتا  ر ح لتتتت     رل اصتتتتو   شهتتتتد  تتتت ا  

 ملاورت نظا  كالملةكي )شيلا.م نظا  ق يم ر    ا   عا لةس رعابةس  لا شس ش ا(.

 معواا  ملف الترشح -2

بئــــة  مــــن مامعــــة الــــوا ع  2221/2222.  النســــلة لل ترشــــرجن املالــــجمجن جــــالـ املوســــم الجــــامعي 1.2

 ريتتتت رف  وتتتت   شهتتتتد  لتتتتاوت رشكوةتتتتات الخاةتتتتار رشافيتتتتس رتتتت  ر املتتتتح رملتتتتا ار  رشت  تتتتات ء يالتتتت   شوتتتت  م  تتتت  : املئــــة  122

  ول ش سبة. 22و    قوا التسجب +رشتسجة  رشن ائي ر اكو   ن 

  22بئــة  .  النســلة لل ترشــرجن املالــجمجن مــن جــال  مامعــة الــوا ع دالقــاام  والجــا ا  واللــة مامعــة الــوا ع القــاام 2.2

مــن الوئـــا   املاعــون ولبــ  امللـــف   eloued.dz-www.univعلـــى مســاوض االللــبة الجخ بـــة ام ققــة علــى موخـــ  الجامعــة   الترشــح لــام   :  املئــة

 :على موخ  الجامعة الاالبة

 ا. www.univ-eloued.dzم ء اسا الة الب الترشح االلعتروابة بعنالة و خة على املوخ  د  -1

ا د ك ف النقاطا أو  -2  ش ا ة أمنببة معا لة ل ا.نس ة من ش ا ة اللكالوـل

شيلا.م نظا  كالملتة  ر  رشويلا.م د. .     ا      ا  د التي تس ا  التسجب  ـي املاستر نس ة من ال  ا ا  -2

  ا يلا ش ا(

 نسح من كابة ك وف النقاط لل سال الجامعي املال . -4

 ش ا ة الولعبة الاأ لببة لل ترشحد  سن السجرة والسلوكا. -5
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 التسجب  النهائ  بعا اعالن الناا ج:معواا  ملف  -2

  املئة : 22 النسلة لفئة . 21.

ا+نس ة من ش ا ة الليسانس+نس ة من ش ا ة  . ال للة من مامعة الوا ع:21.1. نس ة من ك ف اقاط اللكالوـل

خل   تع ا والتزام اا  لم يسل  ل  التسجب  ـي املاستر   ول ش سبة+ 22الولعبة الاأ لببة+و    قوا التسجب +

خ تسجبل  ـي اع مؤسسة مامعبة عبر الوان  .ج س سنوا  من تاـل

ا . ال للة من جال  مامعة الوا ع:21.2.  او ما يعا ل ا+ +نس ة من ش ا ة الليسانساال لي  ك ف اقاط اللكالوـل

ا +و    قو د سن السجرة والسلوكامن ش ا ة الولعبة الاأ لببة نس ةك وف اقاط املسال الجامعي اال لبة+ 

خ تسجبل  سبةش  ول  22التسجب + + تع ا والتزام اا  لم يسل  ل  التسجب  ـي املاستر خل  ج س سنوا  من تاـل

 ـي اع مؤسسة مامعبة عبر الوان

 مال ظا  : -4

 التسجب  لعون عبر موخ  مامعة ال  با     ل  ج  الوا ع وال لقل  ملف غجر ه ه اآللبة . -1

 على موخ  الجامعة.كامال على املترشح لب  ملف الترشح  -2

بعا ججو  الناا ج النها بة على املقلولجن املالجمجن من جال  مامعة الوا ع اظام ـ.م.   والعالسبك إ  ال  -2

ا اال لي من الجامعة اال لبة.  ك ف اقاط اللكالوـل

مامعة بعا ججو  الناا ج النها بة على ال للة املقلولجن ال لن لح لون ش ا ة الالج  النها بة د سواء من  -4

ا ال ع  حوزتهم.  الوا ع أو جال  مامعة الوا عا إ  ال ك ف اقاط اللكالوـل

 مواعبا الترشح والتسجب  االولبة والنهائ : -5

 

 مال ظا  الع لبة الفئة

املترشرجن املالجمجن جالـ 

املوسم الجامعي 

من مامعة  0202/0200

 % 222 الوا ع املالجمجن

 على مساوض الكلبا  املاستراسا الة الجغلا  الجابال الالقص ـي 

 20/20/0200الى غالة  20/0200/ 24من  التسجبال  النها بة

 النســـــــــــــــــــــــــــلة لل ترشـــــــــــــــــــــــــــرجن 

املالجمجن مـن جـال  مامعـة 

الــــــــوا عد خـــــــــاام  والجـــــــــا ا 

واللـــــــــــــــة مامعـــــــــــــــة الـــــــــــــــوا ع 

القـــــــــــاام  لفئـــــــــــا  املع لـــــــــــة 

 % 02للاعوـن ـي املاستر 

  وخ  الجامعة ام ققة للبة اال عبر  الترشح

 اسا الة لخ بةاد 
 20/20/0200الى غالة  20/0200/ 24من 

 00/20/0200الى غالة  20/0200/ 20من  التسجبال  النها بة لل قلولجن
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 الالققا  املفاو ة  الجامعة على مساوض الكلبا  ومع ا العلوم االسالمبة
 

 املباان الكلبة
 املاستر املعا اة

 الالقص الفجع

 شوو  رش قةقس

  رياضةات  إشال  آل
 رياضةات رملاملةس  تط ةقةس رياضةات
 رنظ س  وزشس  رشذكاء رالصطااع  رشال  رل 

 شوو  ر ا  

 ف زياء
 ف زياء رإل لاشات

   رشف زياء رشط ةس )  نهي(

 كة ةاء شضويس كة ةاء

عةارشلوو   رشاكاوشو   شوو   تكاوشوعةا 

 ك ت  تقني
   كات ك تبا ةس

 تحكم ك تبائي
  اكاات ك تبا ةس

 صااشات بح  كة ةا يس
 ها مله بح  كة ةا يس

 ها ملس رشاكتيت

 ها ملس  ةكانةكةس
 طاقات  اج    ر  ر ةكانة 

 طاقويس

 ري 
 تي ةم  تشخةس رنظ س رشا وين ب ةاه

 رششتب  رشاط   )  نهي( 
  نشآت رشتي 

ةسرتياالت ملوكةس  ال ملوك  رنظ س رالتياالت 
 ك ت   ةكانة  ك ت   ةكانة 
 ها ملس كة ةا ةس ها ملس رشطتر ق

  ور  ر  رش ا ملس ر  نةس ها ملس   نةس

 ل   رشلوو  
 رالملال ةس

 رشلوو   رال.لانةس
  رالعا اشةس 

 

 ل س  -رشلوو  رإلملال ةس
 رششتيلس

 رشفقه ر قار   رصوشه
 رششتيلس  رشقانو  

 ر لا الت ر اشةس ر لاصت 

رصود  -رشلوو  رإلملال ةس
 رش ين

 رشافل    شوو  رشقتآ  
 رل  يث  شوو ه
 رشلقة   رإلملال ةس 
 رش شو   رالشال 

شوو  إملال ةس شغس شتبةس 
  حضار  إملال ةس

 شغس شتبةس   ررملات قتآنةس

رشلوو   رال.لانةس 
  رالعا اشةس 

 

رال.لانةسرشلوو    

تاريخ -رشلوو  رإل.لانةس   

 تاريخ ر غتب رشلتبي ر لاصت
 

ط رشااريخ رشغتب رإلملال ي ر  رشليت رشوملة  

 تاريخ رل ضاررت رشق ي س
 شوو  رالشال  -شوو  إ.لانةس

  رالتياد
 رشل ع  رش يتي 

 رشلوو  رالعا اشةس
-رشلوو  رالعا اشةس   
 شوو  رشح بةس

  توعةهرر ا  

 رشح بةس رلخاصس
-رشلوو  رالعا اشةس   شوم رعا اف رالتياد 
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 شوم رعا اف رشح بةس  شوم رالعا اف

 شوم رعا اف رشااظةم  رشل   

شوم  -رشلوو  رالعا اشةس 
 شوم رشافم ر  رس ي رشافم

فولفس -شوو  رعا اشةس   فولفس شا س 

 رآل رب  رشوغات
 شغس  ر ب شتبي

 شلانةات شا س شلانةات شغويس

 شلانةات  ر بةس
 ر ب شتبي ح يث   لاصت

 ر ب  لبي
 نق  ح يث   لاصت  ررملات نق يس

 آ رب  شغات رعابةس
 رشالوة ةس  رشوغات رشاط ةقةس شغس فت.لةس
 ر ب  حضار  شغس رنجو زيس

رالقايا يس 
  رشاجاريس 

  شوو  رشتلة  

شوو  رقايا يس 
 شوو    رشتلة  

 تجاريس

 شوو   اشةس   حامل س
  حامل س  ت قةق

  حامل س

 شوو  رقايا يس

 رقايا   تلة   ر ؤمللات
 رقايا  نق ي  باكي

 رقايا  كمي

 شوو  تجاريس
  اشةس  تجار    شةس

 تلويق فا ق   ملةاح 
 إ رر  رألش اد شوو  رشتلة  

شوو  رشط ةلس 
  رل ةا 

 شوو  رشط ةلس
  رل ةا 

 شوو  بةوشوعةس

 رشااوف رش ةئي  ف زيوشوعةا رشا ات
 بةوكة ةاء تط ةقةس

 شوم رشل و 

 رشااوف رش ةئي  رمل ةط بيئس   حةط
 إنااج نةاتي شوو  فالحةس

 رل قوق  رشلوو  
 رشلةاملةس

 رل قوق  رشلوو  
 رشلةاملةس

 رل قوق 

 رشقانو  رإل رري 
 رشقانو  رالش اد
 رشقانو  رشلقاري 

 قانو  عاائي )  نهي( 
 عتي س  رال ن)  نهي( 

 ملةاملات شا ه رشلوو  رشلةاملةس
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