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 2019/2020 ممنح دراسية في الجزائر للعا
 

 التخصصات المطروحة:
 المعدل المطلوب % الفرع التخصص

 % فأعلى95 علمي الطب البشري 
 % فأعلى90 علمي طب االسنان 

 % فأعلى85 علمي الصيدلة 

الهندسةةة الم ناة ن ةةة   الهندسةةة اليهر ان ةةة  هندسةةة اال صةةاال    هندسةةة ندة ةةة  
 الهندسة الي م ان ة  الهندسة الصناع ة.

 % فأعلى80 علمي

 % فأعلى80 علمي الهندسة المعمارية 

 % فأعلى70 علمي إعالم ألي 
 % فأعلى65 علمي   أدبي لغة اةجليزية( –لغة عر  ة  –لغا  ) لغة فرةس ة 

 % فأعلى65 علمي   أدبي س اس ةعلوم 
 % فأعلى70 علمي   أدبي علوم اإلعالم واال صال 

 % فأعلى65 علمي   أدبي علم االجتماع( –علم المنتبا   -علم االثار –فلسفة  –علوم اةساة ة )  اريخ 
 % فأعلى70 علمي العلوم االقتصادية والتسيير وعلوم  جارية 

 % فأعلى70 علمي جغراف ا و هيئة االقل م(  –علوم االرض واليون ) جيولوج ا 
 % فأعلى65 علمي   أدبي حقوق 

 % فأعلى80 علمي الطب الب طري 
 % فأعلى70 علمي الهندسة الزراع ة 

 % فأعلى70 علمي علوم الزراعة 
 

 معلومات عامة : 
 يعفى الطالب نن األقساط الدراس ة .1

 للطالب المقبول السنن والتغذية والعالج بالمستشف ا  العانة وكذلك نصاريف النقل الجانعييوفر  .2

 يتم  دريس التيوينا  باللغة العر  ة باستثناء الطب والهندسة. .3

  دفع المنحة المال ة آخر كل ثالثة شهور .4

 نري.دينار جزا 900يحصل الطالب على ننحة الدراسة لمستوى التدرج أو التيوين نقدارها  .5

 دوالر عالوة على المنحة المقدنة نن الحنونة الجزانرية. 100-150يحتاج الطالب إلى نبلغ إضافي شهري بين  .6

وتعطتي اوولواتة لخراجتتي  2019و 2018يستتطي  المنافستة علتل المتنح الدراستية فتي الجزائتر لراجتي اللااواتة العامتة للعتام  .7
2019. 

عليها الطالب بالسنة  ن طرف الجامعة استنادا الل معيار معدل النقاط التي حصلالتيار مجال الهندسة يتم تحديده للطالب م .8
 علل رغبة الطالب. اوولل وتسمل ) جذع مشترك( وليس بناءا  
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  08/08/2019هو يوم الخميس الموافق الطلبات آلر موعد لتقديم 

 : بالعربية العربية:الوثائق المطلوبة للجزائر
 عالنا  الثاةوية العانة نصدقة حسب األصول.صورة عن كشف 
 .صورة عن جواز السفر 

 8 .صور شخص ة خلف ة اب ض 

 .صورة عن شهادة الميالد 

 .شهادة خلو أنراض نصدقة نن وزارة الصحة 
 .صورة عن الهوية الشخص ة 
  .شهادة عدم نحنون ة 
 
  :اتمالحظ

)حسب اظام معادوت  لمدة سنتين إضافتين واذا احتاج الطالب تكميل دراسته سنوات، 3الهندسة )هام جدا(: مدة الدراسة  .1
يجب علل الطالب ان يحصل علل معدل يسمح له بالتسجيل للسنتين اوضافيتين ووفق ما تقرره  (  هشهادات الهندسة في بلد

 قبوله في المرحلة التي تليها. الحكومة الجزائراة، وو تتحمل الوزارة اي مسؤولية في حال تخرج الطالب، وعدم
أي طلب غير مكتمل و يؤلذ بعين اوعتبار، وأي طالب و يرفق الوثائق المطلوبة و يؤلذ بعين اوعتبار وو تتحمل الوزارة أي  .2

 لطأ في تعبئة البيااات سواء البراد اولكترواي للطالب أو الهاتف.

 مرة طيلة مدة الدراسة يتعرض للطرد من الجامعة.من  أكلرالطالب المقبول في المنحة في حال رسوبه  .3

 الطالب الحاصل علل المنحة عليه الملابرة والدراسة بجد وحصوله علل المنحة و يخوله بالزواج والعمل في الجزائر. .4

  .بلد الطالببعد ااتهاء الدراسة يجب مغادرة الجزائر والعودة إلل  .5

يتم ترحيله فورا  واتحمل جمي  اإلجراءات  سيئةأي طالب و يلتزم باألاظمة والقوااين واخل بالسلوك العام وتكون ألالقه  .6
 القااواية المترتبة علل ذلك.

 اي طالب يقدم وثائق غير صحيحة سيتحمل المسؤولية القااواية كاملة. .7

 

 


