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  9102/9191لمعام الجزائر المنح الدراسية في 
 (ودكتوراه)ماجستير 

 جميع التخصصات باستثناء التخصصات الطبية.: المطروحة اواًل: التخصصات

 الدراسات  عمم التربية، السياسية، عمم النفس،: القانون، العموم التخصصات التي تدرس  بالمغة العربية
 عمم االجتماع.اإلسالمية، 

  باقي التخصصات االخرى. التخصصات التي تدرس بالمغة الفرنسية 
  غة الفرنسية  ميستطيع أي طالب يجيد المغة الفرنسية التقدم لممنافسة شريطة ارفاق ما يثبت اجادة ال -

 يعون المنافسة عمى المنح الدراسية. الطمبة الدارسين بالمغة الفرنسية يستط -
 

تغطي المنح الرسوم الدراسية فقط ويتحمل الطالب تكاليف السفر والمعيشة والسكن وأي  :ثانيًا: التغطية المالية
 .تكاليف أخرى

 

 ثالثًا: تعميمات المنح الدراسية:

  ترشيح الطالب لممقعد.ال يعني  الدائرة الجدية في تقديم الطمب، عممًا أن تقديم الطمب وقبولو من 
 رسميًا. الطالب االلتزام بااللتحاق بالدراسة عند قبول 
  ترشيح الطالب لممقعد ال يعني قبول الطالب رسميًا إال بعد موافقة الجهة المانحةة، والجامعةة التةي يرشةح لهةا، وال

 مسؤولية أي طالب يرشح وال يتم قبولو رسميًا في الجامعة. الدائرة  تتحمل 
 .عمى كل مرشح تعبئة الطمب بكل دقة وارفاق جميع الوثائق المطموبة مصدقًة حسب األصول 
 .يشترط فيمن يتقدم بطمب المقعد أن يكون فمسطيني الجنسية 
 و فةةي تقةةديم عمةةى الطالةةب التقةةدم بطمةةب االسةةتفادة مةةن المةةنح المعمنةةة خةةالل المةةدة المسةةموح بهةةا كةةي ال يفقةةد حقةة

 الطمب.
  الغي.كل طمب غير مستكمل لموثائق يعتبر  
 

 رابعًا: الشروط:
  مع تخصصات الشهادات العممية التي تم الحصول عميها مسبقًا. المطموبةأن تتوافق التخصصات 

 
 

 :خامسًا: الوثائق المطموبة
 .صورة عن كشف عالمات الثانوية العامة مصدقة من التربية والتعميم 

  العالي )لدرجة الماجستير(.صورة عن شهادة وكشف عالمات البكالوريوس مصدقة من التعميم 

 البكالوريوس والماجستير مصدقة من التعميم العالي )لدرجة الدكتوراه(. صورة عن شهادة وكشف عالمات 

 .شهادة خمو من األمراض مصدقة من الصحة 
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 .)صورة عن شهادة الميالد )التصديق غير مطموب 

 غير مطموب(. صورة عن أول ثالث صفحات من جواز السفر ساري المفعول )التصديق 

 (6صور شخصية ) . 

  (.لمدكتوراهخطة عن الدراسة المقترحة ) خاص بالمتقدمين 

  نسخة عن رسالة الماجستير او بحث التخرج المقدم لمجامعة عمىCD .)خاص بالمتقدمين لمدكتوراه ( 

 ولن يقبل أي طمب بعد هذا التاريخ. 99/10/9102 يوم الخميسآخر موعد لتقديم الطمبات هو 

 


