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بن عليها، جخىفغ  التي الخيىًٍ  و  بالجامعت، الالخداق ؤحل مً مغاعاتها ًجب التي الشغوط و  اللىاعض و  الاحغاءاث ٍو
 ؤن وؤجمنى. ازخُاعهم في ألاؾاؽ جيىن  ليي ؤكؿامها، و  جسصصاتها و  الجامعت ولُاث على زالله مً الخعغف ًمىىىم

م هى  ؤلازخُاع  خؿً ألن ألاوؿب الخسصص ازخُاع  في الضلُل هظا مً واملت اؾخفاصة حؿخفُضوا .الىجاح طٍغ
م جيىن  ؤن ؤجمنى التي و  اإلاغخلت، هظه في لىم اإلاؿاعضة لخلضًم حمُعا هىا هدً ٌ  طٍغ   .إلُه ماجصبىن  الى الىصى

2017

: الطلبت بىاحي و  ؤبىائي
  حعب و  حهض فغخت فهي ،الجىصف فغخت الىجاح فغخت . . .                  

 .البيالىعٍا شهاصة على خصىلىم فهىِئا . . . إهجاػ و 
ٌ  ٌعني بالجامعت الخداكىم إن  ازخالفا جسخلف صعاؾُت مغخلت صزى

ا  و ٌؿعضوي لهظا العلمُت، خُاجىم في الؿابلت اإلاغاخل عً حىهٍغ
  الشٍغف مدمض حامعت " حامعخىا في بىم ؤعخب ؤن لي ًطُب

 شهاصة خاملي صلُل " ؤلاصضاع هظا ؤًضًىم بحن ؤطع و  "مؿاعضًت

عغوض و  الجامعت عً مبؿطت فىغة لُعطي "2017 البيالىعٍا

بىػبضة ػبحر: ألاؾخاط الضهخىع 
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–

  مً حؿمُتها اؾخمضث و  اللضًمت، –طاغؿذ - إلاضًىت الحضًثت الدؿمُت هي ؤهغاؽ ؾىق 
غُت اليلمت ــت واهذ اللضًم في وطاغؿذ ألاؾىص، وحعني  - ؤهغاؽ - ألاماَػ   وؤصل هىمُضًت كٍغ
عىص ."بغبغ" ؾيانها   .الحضًث جغي حال العصغ إلى اإلاضًىت هظه مُالص َو

  26 وحشمل 2هم 4359.65 مؿاخت على جتربع للبالص، الشغقي اٌمالش في " ؤهغاؽ ؾىق " جلع
 .(2هم/ن101) هثافت و  وؿمت 455987 بـ 2012 ؾىت كــــضع  ؾيان بمجمىع  صوائغ  10 و بلضًت

 الغغبي الشماٌ ومً الطاعف والًت الشماٌ ومً ،" الخىوؿُت" الحضوص الشغق  مً جدضها
.جبؿت والًت الشغقي الجىىب ومً "البىاكـي ؤم" الغغبي الجىىب ومً  كاإلات  والًت

ت، صعحت °15 الى01" مً عطب و  باعص بشخاء ًخمحز  الىالًت مىار ـــط بمعضٌ مئٍى ــ ـــ ــ ا ملم 650 ًبلغ ؤمطاع  حؿاكـــ  و الشمـاٌ في ؾىٍى
ـت صعحت" °32 الى25" حـاف و  خـاع وصُف .الجىـىب في ملم 350 ." مئٍى
 غطاء عً عباعة هي للىالًـــت ؤلاحمالُت اإلاؿاخت مً باإلاائت 29 ؤن خُث هثُفت، وغاباث حبلي، طابع طبُعي، بثراء اإلاضًىت جمخاػ 
.هباحي
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:معهضًً وهي  و ولُاث  06جظم خالُا حامعت مدمض الشٍغف مؿاعضًت 

.  ولُت العلىم والخىىىلىحُا–
. ولُت علىم الطبُعت والحُاة–
. ولُت آلاصاب واللغاث–
.  ولُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت–
ت –  .علىم الدؿُحر  و ولُت العلىم الاكخصاصًت والخجاٍع
. ولُت الحلىق والعلىم الؿُاؾُت–
ت الفالخُتمعهض العلىم – .و البُطٍغ
اطُت– .  معهض علىم وجلىُاث اليشاطاث البضهُت والٍغ

2017 03

:ؤوشئذ  حامعت مدمض الشٍغف مؿاعضًت  على ؤؾاؽ
 .حامعُا اصبدذ مغهؼ ؤ   2001ؾبخمبر  18في و، 1998 ؾىت عىابتملحم جابع لجامعت 

ف مؿاعضًت: ؤطلم اؾم اإلاغخىم  2010حىان  17في  .  على اإلاغهؼ الجامعي مدمض الشٍغ
ؤعلً فسامت عئِـ الجمهىعٍت عً اعجلاء اإلاغهؼ الجامعي إلى  2011صٌؿمبر  17في 

.حامعت



احخماع مجلـ إصاعة الجامعت
 2017 ماي 22

والخالي زالزت ؤكطاب حامعُتمىػعت على  بُضاغىجيملعض  11000خالُا على ما ًفىق  مؿاعضًتجخىفغ حامعت مدمض الشٍغف 
ـــــم1. :اللطب الجامعي اللضًـ

م  تًلع اللطب الجامعي اللضًــــــم بمداطاة طٍغ .هىخاع 2.03ًتربع على مؿاخت  و   -ؾىق ؤهغاؽ   - الؼعغوٍع
:طلبت بهًضعؽ   بُضاغىجيملعض  2000ًدخىي هظا اللطب الجامعي على ما ًفىق 

.ولُت آلاصاب واللغاث–
ؤلاوؿاهُت و ولُت العلىم الاحخماعُت –
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:اللطب الجامعي الجضًض. 2
م الىطني عكم   21.08و ًتربع على مؿاخت   عىابت  -ؾىق ؤهغاؽ  16ًلع اللطب الجامعي الجضًض بمداطاة الطٍغ

:طلبت بهًضعؽ  بُضاغىجيملعض  8000ًدخىي هظا اللطب الجامعي على  و هىخاع 
.الخىىىلىحُا و ولُت العلىم –
.الحُاة و ولُت علىم الطبُعت –
ت – .علىم الدؿُحر و ولُت العلىم الاكخصاصًت و الخجاٍع
.العلىم الؿُاؾُت و ولُت الحلىق –
اطُت و معهض علىم – .جلىُاث اليشاطاث البضهُت والٍغ
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: بخاوعةاللطب الجامعي . 3
ت إلاؼععت ابًلع اللطب الجامعي   و هىخاع  16.65و ًتربع على مؿاخت   جاوعةصائغة  الؿبتي بىمعغافالىمىطحُت كٍغ

ملعض 1000ًدخىي هظا اللطب الجامعي على 
ت الفالخُتطلبت معهض العلىم  بهًضعؽ  .والبُطٍغ
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:للدسجُل البُضاغىحُتالشغوط 

ت شعب البيالىعٍا  الخالُت  : ًخم الترجِب على ؤؾاؽ اإلاعضٌ العام اإلادصل علُه في امخدان البيالىعٍا، مع مغاعاة ؤولٍى
اض ي -    :  ألاولىٍت ألاولى  . جلني ٍع

اطُاث -         .ٍع

بُت -:    ألاولىٍت الثاهُت  .علىم ججٍغ

ـــاء ؤو الهىضؾـــت اإلاضهُـــت ؤو الهىضؾـــت اإلاُياهُىُـــت ؤو هىضؾـــت للمشــاعهت فـــي الترجِـــب ًجـــب ؤن جيـــىن عالمـــت   اطـــُاث ؤو الفحًز الٍغ

.10/20اإلادصل علُه في امخدان البيالىعٍا ٌؿاوي ؤو ًفىق   الطغائم ؤو الهىضؾت الىهغبائُت

2017 08
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D01

الخسصصالشهاصةالشعبتاإلاُضان

م 
لى

ع
 و 

حُا
لى

ىى
جى

آلُت
آلُتلِؿاوـ 

وإعالم ؤلي صىاعي آلُاث ماؾتر

هىضؾت مضهُت

هىضؾت مضهُتلِؿاوـ

ماؾتر
هُاول 

جلني حُى 
مىاص الهىضؾت اإلاضهُت

هىضؾت مُياهُىُت
إوشاء  مُياهُييلِؿاوـ

  الاهخاججلىُاث  و صىاعت مُياهُىُت ماؾتر

عي 
عي لِؿاوـ

  ماؾتر
خظغي غي ال
فالحي غي ال

هىضؾت الطغائم
هىضؾت الطغائم لِؿاوـ

هىضؾت هُمُائُت  ماؾتر
هىضؾت الطغائم للبِئتماؾترهىضؾت البِئت و علىم 
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الخسصصالشهاصةالشعبتاإلاُضان

م 
لى

ع
 و 

حُا
لى

ىى
جى

لِؿاوـ  مُياهًُ ههغو 
 ههغومُياهًُ

صُاهت صىاعُت

ماؾتر  مُياهًُ ههغو 
 ههغومُياهًُ

صُاهت صىاعُت

جلني ههغو 
ههغو جلني لِؿاوـ

مىىاث ههغبائُت  ماؾتر
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:اإلاجاالث اإلاهىُت

.مياجب الضعاؾاث–
:بـإطاعاث 

.الهُئت الىطىُت للغكابت الخلىُت للبىاء–
ت الغي، الفالخت) إصاعاث عمىمُت – (.إلخ...مضًٍغ
للىهغباء والغاػ، اإلاؤؾؿت الىطىُت للبالؾدًُ واإلاطاط، اإلاؤؾؿت اإلاؤؾؿت الىطىُت) اإلاؤؾؿاث الاكخصاصًت والصىاعُت–

(.الىطىُت لإلؾمىذ، مؤؾؿت آلاحغ
(.وطىُت وصولُت) اإلاصاوع الخابعت للخىاص–
.مؤؾؿاث الاجصاالث–
.مسابغ البدث–
.ؾلً الخعلُم –
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:للدسجُل البُضاغىحُتالشغوط 

: ًخم الترجِب على ؤؾاؽ اإلاعضٌ العام اإلادصل علُه في امخدان البيالىعٍا،  خؿب شعب البيالىعٍا  الخالُت 
اطُاث      – .ٍع
بُت    – علىم ججٍغ
اض ي      – جلني ٍع

اءللمشاعهت في الترجِب ًجب ؤن جيىن عالمت  .10/20ؿاوي ؤو ًفىق حاإلادصل عليها في امخدان البيالىعٍا  الفحًز
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الخسصصالشهاصةالشعبتاإلاُضان

ة 
اص

اإلا
م 

لى
اءع

مُ
هُ

لِؿاوـ
جدلُلُتهُمُاء 

تهُمُاء  عظٍى

ماؾتر
هُمُاء جدلُلُت

ت هُمُاء عظٍى

اء
حًز

ف

اء  ؤؾاؾُت لِؿاوـ فحًز

ماؾتر
اء اثؤلاشعاعفحًز

اء اإلااصة اإلاىثفت  فحًز
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:اإلاجاالث اإلاهىُت

.مسابغ الشغواث–
.كطاع الصحت العمىمُت والخاصت–
ت اإلاىاعص اإلاائُت– .مضًٍغ
".لِؿاوـ" ؤؾاجظة  حعلُم مخىؾط –
". ماؾتر " ؤؾاجظة حعلُم زاهىي –
...( .اإلاسابغ الصُضالهُت و مسخبراث الخدالُل الطبُت والدشخُصُت، )والبُىهمُائي البُىطبياإلاجاٌ –
.الخعلُم العالي  و مسخبراث البدىر الجامعُت ؤو مغاهؼ البدىر –
. . .الشغطت العلمُت –
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:للدسجُل البُضاغىحُتالشغوط 

ت شعب البيالىعٍا  الخالُت : ًخم الترجِب على ؤؾاؽ اإلاعضٌ العام اإلادصل علُه في امخدان البيالىعٍا، مع مغاعاة ؤولٍى
ت اطُاث     -:     ألاولى ألاواٍو .ٍع

                                                       
اض ي    -:ألاولىٍت الثاهُت .جلني ٍع

بُت   -                          .علىم ججٍغ

اطُاثللمشاعهت ًجب ؤن جيىن عالمت   .11/20اإلاخدصل عليها في امخدان البيالىعٍا حؿاوي ؤو جفىق  الٍغ
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الخسصصالشهاصةالشعبتاإلاُضان

ؤلي
م 

ال
إع

 و
ث

طُا
ا ٍع

ث
طُا

ا اطُاث لِؿاوـٍع ٍع

اطُاث جطبُلُت ماؾتر ٍع

لي
م ؤ

ال
إع

هظم  معلىماجُت  لِؿاوـ

ماؾتر
هىضؾت بغمجُت 

ب وطواء اصطىاعي  ٍو
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:اإلاجاالث اإلاهىُت

اطُاث  :الٍغ
".، مخىؾط، زاهىي إبخضائي»ؤؾاجظة في حمُع ألاطىاع –

:  ؤلاعالم آلالي
.جطبُلاث شبىت ؤلاهترهذ و شغواث هظم ؤلاعالم آلالي –
. الخاصت و اإلاؤؾؿاث العمىمُت  و مهىضؽ في ؤلاعالم آلالي في ؤلاصاعاث –
.ؤؾاجظة حعلُم مخىؾط، زاهىي –
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:للدسجُل البُضاغىحُتالشغوط 

ت شعب البيالىعٍا الخالُت  :  ًخم الترجِب على ؤؾاؽ اإلاعضٌ العام اإلادصل علُه في امخدان البيالىعٍا، مع مغاعاة ؤولٍى
 

ت ألاولى  بُت    -:            ألاولٍى علىم ججٍغ
                                         

ت الثاهُت اطُاث -:           ألاولٍى ٍع

ت الثالثت اض ي   -:         ألاولٍى جلني ٍع
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الخسصصالشهاصةالشعبتاإلاُضان

ت 
ُع

طب
 ال

ىم
عل

 و 
اة

حُ
ال

ُت
ىح

ىل
 بُ

ىم
عل

لِؿاوـ

ىلىحُا بُىلىحُا خُىاهُت  وفحًز

ىلىحُابُىلىحُا  هباجُت وفحًز

بُىهُمُاء

ماؾتر

الىباجُت واإلادُط البُىلىحُا

جطبُلُت بُىهُمُاء

علم الؿمىم البُئُت الحُىاهُت

مدُط  و بِئت 

لِؿاوـ
مدُط و بِئت 

بِئت  و ػعاعت 

ماؾتر
علم البِئت ألاؾاس ي و الخطبُلي 

 الفالخُت علم البِئت
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الخسصصالشهاصةالشعبتاإلاُضان

ت 
ُع

طب
 ال

ىم
عل

 و 
اة

حُ
ال

ت  علم ألاخُاء اإلاائُت البدٍغ

ت  واللاٍع

علم ألاخُاء وعلم البِئت للبِئاث اإلاائُتلِؿاوـ 

ؤهظمت بُئُت مائُت ماؾتر

فالخُتعلىم 
إهخاج خُىاويلِؿاوـ

إهخاج خُىاويماؾتر
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:اإلاجاالث اإلاهىُت

.كطاع الصحت–
.كطاعاث الصىاعاث الغظائُت–
.   الخعلُم العالي و اإلاسابغ الجامعُت ، مغاهؼ البدىر –
.  مسابغ  الشغطت العلمُت / اإلاسابغ الصُضالهُت / مسابغ  الخدالُل الطبُت والدشخُصُت –
. البُىهُمُائي ومسابغ الخدالُل البُىجىىىلىجي –
. ..ؾلً الخعلُم–
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:للدسجُل البُضاغىحُتالشغوط 

ت شعب البيالىعٍا الخالُت :ًخم الترجِب على ؤؾاؽ اإلاعضٌ العام اإلادصل علُه في امخدان البيالىعٍا، مع مغاعاة ؤولٍى
 

ـــت ألاولى  .اكخصاص و حؿُحر     -     :ألاولٍى

ت الثاهُت  اطُاث      -        :ألاولٍى .ٍع

ت الثالثت  بُت     -         :ألاولٍى .علىم ججٍغ
اض ي        -                                        .جلني ٍع
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الخسصصالشهاصةالشعبتاإلاُضان

ت ٍع
جا

الخ
م  

لى
لع

وا
حر 

ؿُ
الد

 و
ًت

اص
ص

كخ
م ا

لى
ىمع
عل

 
حر

ؿُ
لِؿاوـالد

اعماٌ  إصاعة

 ملاوالجُت

ؤعماٌإصاعة ماؾتر

ىم
عل

 
ت 

صً
صا

كخ
لِؿاوـا

بىيي  و هلضي اكخصاص 

وحؿُحر مؤؾؿاث اكخصاص 

الخىمُت اكخصاص 

الخدلُل اكخصاصي واؾدشغاف

همي اكخصاص 

ماؾتر
اكخصاص وحؿُحر اإلاؤؾؿاث

هلضي وبىيي اكخصاص 
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الخسصصالشهاصةالشعبتاإلاُضان
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ت ٍع
جا

لِؿاوـج
ججاعة صولُت

م حؿٍى

م زضماث ماؾتر حؿٍى

ت 
الُ
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عل

بت
ؾ

دا
و م

لِؿاوـ

اإلاؤؾؿتمالُت 

وحباًتمداؾبت 

ومغاحعتمداؾبت 

ماؾتر
جضكُم و مداؾبت 

اإلاؤؾؿتمالُت 
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:اإلاجاالث اإلاهىُت

 .هُئاث البدث/ ؾلً الخعلُم–
...(  زبراث اكخصاصًحن)اإلاالُت و الاكخصاصًت   ؤلاؾدشاعاث والعمل في مياجب الضعاؾاث –
حن– .العمل  باإلاؤؾؿاث العمىمُت ؤو الخاصت، إصاٍع
(.  البىىن،الخإمُىاث ،الظغائب، الجماعن)العمل بلطاع الخضماث –
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:للدسجُل البُضاغىحُتالشغوط 

ت شعب البيالىعٍا  الخالُت : ًخم الترجِب على ؤؾاؽ اإلاعضٌ العام اإلادصل علُه في امخدان البيالىعٍا، مع مغاعاة ؤولٍى
.فلؿفت  و آصاب     -            :  ألاولىٍت ألاولى

.لغاث ؤحىبُت      -                                 
.حؿُحر واكخصاص    -                                         

بُت     -           :ألاولىٍت الثاهُت  .علىم ججٍغ
اطُاث    -                                .ٍع

اض ي     -        :ألاولىٍت الثالثت  .جلني ٍع
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الخسصصالشهاصةالشعبتاإلاُضان

ق 
لى

خ
 و 

ُت
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ؾُا
م 

لى
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ق  ى
خل

لِؿاوـ
كاهىن زاص 

كاهىن عام 

ماؾتر

جىظُم  إصاعي 

كاهىن احخماعي 

كاهىن ؤعماٌ 
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:اإلاجاالث اإلاهىُت

.ألاحهؼة اللظائُت بمسخلف صعحاتها–
.إلخ...العمىمي  مخصغف، الىظُفؤؾالن –
.  إلخ...مدامىن، مدظغ كظائي، كظاة،  مىزم : مهً خغة–
.الجماعن ، الضعن، الشغطت–
. اإلاؤؾؿاث طاث الطابع الاكخصاصي–
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D08   + D12  و   

:للدسجُل البُضاغىحُتالشغوط 

ت اإلاُضان  ؤؾاؽ جغجِب  الدسجُل ألاوليشعب البيالىعٍا ألاولٍى

ُت
ىب

ح
ث ؤ

غا
ول

ب 
صا

آ

لغاث ؤحىبُت  -ألاولى

لغاث ؤحىبُت و  باليؿبت إلاُضان آصاب

 اإلادصل العام اإلاعضٌ ؤؾاؽ على الترجِب ًخم

.البيالىعٍا امخدان في علُه

شغوط إطافُت

:باليؿبت للفغوؿُت

 اللغت عالمت جيىن  ؤن ًجب الترجِب في للمشاعهت

11/20 جفىق  ؤو  حؿاوي  الفغوؿُت

ت :باليؿبت لالهجلحًز

 اللغت عالمت جيىن   ؤن ًجب الترجِب في للمشاعهت

ت 11/20 جفىق  ؤو  حؿاوي  ؤلاهجلحًز

وفلؿفتآصاب  -الثاهُت

الثالثت

اطُاث  - ٍع

اض ي  - جلني ٍع

بُت - علىم ججٍغ

اكخصاص   و حؿُحر   -

بي
عغ

ب 
ؤص

 و
غت

ألاولىل

آصاب وفلؿفت-

لغاث ؤحىبُت-

الثاهُت

اطُاث - ٍع

اض ي جلني - ٍع

بُت - علىم ججٍغ

اكخصاص  و حؿُحر   -
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الخسصصالشهاصةالشعبتاإلاُضان

ُت
ىب

ح
ث ؤ

غا
ول

ب 
صا

آ

لغت فغوؿُت

لغت فغوؿُت لِؿاوـ

ماؾتر
حعلُمُت اللغاث ألاحىبُت

علىم اللغت 

ت تلِؿاوـلغت اهجلحًز لغت اهجلحًز

بي
عغ

ب 
ؤص

 و
غت

ل

ت  صعاؾاث لغٍى
لؿاهُاث عامت لِؿاوـ

لؿاهُاث عامتماؾتر

صعاؾاث ؤصبُت 
العغبي ؤصب لِؿاوـ

ؤصب عغبي خضًث ومعاصغماؾتر

صعاؾاث هلضًت
هلض وصعاؾاث ؤصبُتلِؿاوـ

هلض خضًث ومعاصغماؾتر
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:اإلاجاالث اإلاهىُت

(.      ابخضائي، مخىؾط، زاهىي وحامعي) ؤؾاجظة في حمُع ألاطىاع –
.  العمل همترحم، مضكم لغىي في صوع اليشغ–
اث عمىمُت – ت الثلافت )مضًٍغ ت الصىاعاث الخللُضًت، مضًٍغ ت الؿُاخت، مضًٍغ (.مضًٍغ
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  D09 

:للدسجُل البُضاغىحُتالشغوط  ت الشعبتاإلاُضان  ؤؾاؽ جغجِب  الدسجُل ألاوليشعب البيالىعٍا ألاولٍى

ىم
عل

ال
 

ُت
ؿاه

الاو
 

ت 
عُ

ما
حخ

الا
و 

ُت
ؿاه

 إو
ىم

عل

ألاولى
آصاب وفلؿفت -

لغاث ؤحىبُت  - 

 العام اإلاعضٌ ؤؾاؽ على الترجِب ًخم

.البيالىعٍا امخدان في علُه اإلادصل

الثاهُت

اطُاث  - ٍع

اض ي  - جلني ٍع

بُت - علىم ججٍغ

اكخصاص  و حؿُحر  -

م 
لى

ع
ُت

اع
خم

ح
إ

  

ألاولى
آصاب وفلؿفت-

لغاث ؤحىبُت-

اكخصاص و حؿُحر  -الثاهُت

الثالثت

بُت- علىم ججٍغ

اطُاث - ٍع

اض ي  - جلني ٍع
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الخسصصالشهاصةالشعبتاإلاُضان
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ماؾتر
مت علم احخماع اهدغاف وحٍغ

علم احخماع التربُت  

.  ع
ُت

ؿاه
إو
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ؤلاع
م 

لى
ع

 و 
اٌ

ص
الاج

لِؿاوـ
اجصاٌ 

إعالم 

ماؾتر
اجصاٌ وعالكاث عامت 

ت  و اجصاٌ  إصاعة اإلاىاعص البشٍغ

.ع
ُت

ؿاه
او

ش
اٍع

ج

ش عاملِؿاوـ جاٍع
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:اإلاجاالث اإلاهىُت

:باليؿبت للعلىم ؤلاوؿاهُت 
.  مغاؾل في الصحافت اإلاىخىبت و مدغع : صحفي–
ىن : صحفي– ؤلاطاعت و مدغع ومغاؾل في الخلفٍؼ
ىن  و ملضم وشغاث في ؤلاطاعت – الخلفٍؼ
ىن  و ميشط خصص في ؤلاطاعت – الخلفٍؼ
.ؤؾخاط حعلُم–
.ميلف باالجصاٌ الضازلي والخاعجي–
.العالكاث مع الصحافت و ميلف بالعالكاث العامت    –
.اإلاسطط الاجصالي و الاجصالُت   الاؾتراجُجُتمصمم –

:  باليؿبت للعلىم الاحخماعُت
.ؤزصائي زضمت احخماعُت باإلاؤؾؿاث العضلُت. مؤؾؿاث إعاصة جغبُت ألاخضار,  ؤزصائي احخماعي باإلاؤؾؿاث العلابُت–
.مؿدشاع إصاعي , مؿدشاع جىحُه منهي, مؿدشاع جغبُت. مؿدشاع جىحُه جغبىي . مؿدشاع باإلاؤؾؿاث اللظائُت –
.مخصغف إصاعي –
.  ؤؾخاط حعلُم–
ت– .إصاعي مىاعص بشٍغ
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     D10 

:للدسجُل البُضاغىحُتالشغوط 

ًخم الترجِب على ؤؾاؽ اإلاعضٌ العام اإلادصل علُه في امخدان البيالىعٍا، ًسظع الدسجُل النهائي إلى جلضًم شهاصة طبُت جثبذ 
.الصحت الجُضة

الخسصصالشهاصةالشعبتاإلاُضان

ت 
ضهُ

الب
ث 

طا
شا

الي
ث 

ىُا
جل

 و
ىم

عل

 و 
ُت

ط
ٍغا

ال

وشاط بضوي 

اض ي جغبىي  ٍع

التربُت وعلم الحغهت لِؿاوـ

اض ي اإلاضعس يماؾتر اليشاط البضوي الٍغ

ب   الخضٍع

اض ي الٍغ

اض ي الخىافس ي لِؿاوـ ب الٍغ الخضٍع

اض ي الىسبىي ماؾتر ب الٍغ الخضٍع

حؿُحر   و إصاعة  

اض ي ٍع

ت لِؿاوـ اطُت و  حؿُحر اإلاىاعص البشٍغ اإلايشأث الٍغ

اطُت حؿُحر اإلايشأث ماؾتر تالٍغ                      واإلاىاعصالبشٍغ
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:اإلاجاالث اإلاهىُت

.ؤؾاجظة جغبُت  بضهُت في حمُع ألاطىاع الضعاؾُت–
اطُحن– .مضعبحن ٍع
حن– .اؾدشاٍع
.ميشطحن زلافُحن وعٍاطُحن–
اطُت و إصاعة – حؿُحر اإلايشأث الٍغ
ت  و اإلاىاعص البشٍغ
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:للدسجُل البُضاغىحُتالشغوط 

:ًخم الترجِب على ؤؾاؽ اإلاعضٌ العام اإلادصل علُه في امخدان البيالىعٍا، للشعب الخالُت 

ت ألاولى  بُت   -:          ألاولٍى علىم ججٍغ

ت الثاهُت  اطُاث      -        :ألاولٍى .ٍع

ت الثالثت اض ي        -     :  ألاولٍى .جلني ٍع

14/20للمشاعهت في الترجِب، ًجب ؤن ًيىن اإلاعضٌ العام  اإلادصل عليها في امخدان البيالىعٍا ٌؿاوي ؤو ًفىق   
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:اإلاجاالث اإلاهىُت

في اللطاع العام  طبِب بُطغي  - 
.طبِب بُطغي في اللطاع الخاص - 

382017
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ض ؤن جلخدم بالجامعت، ماطا علًُ ؤن جفعل ؟   جدصلذ على شهاصة البيالىعٍا وجٍغ
ت للحصٌى على ظغف ًدخىي على   .  شهاصة هجاخً في البيالىعٍا: علًُ الاجصاٌ بالثاهٍى
:اإلاسصصت للدسجُالث الجامعُت الىاباإلاعطُاث اإلاىحىصة على مؿخىي مىاكع  و علًُ ؤلاطالع على وافت اإلاعلىماث                 

 ًلُت إلى 26 ؤبىاب مفخىخت على مؤؾؿاث الخعلُم العالي م       2017ؤوث  05حٍى
  لُت 05الى 01: جإهُض الدسجُالث ألاولُت  و مغخلت الدسجُالث ألاولُت .2017حٍى

.2017ؤوث  03إلى  01مً : الدسجُالث ألاولُت  -                     
.2017ؤوث  05إلى 04مً :  جإهُض الدسجُالث   -                     

 2017ؤوث  11إلى 06مً : مغخلت معالجت الغغباث.
 مؿاء 2017ؤوث 11ًىم : ؤلاعالن عً هخائج الخىحيهاث.
 2017ؤوث  13إلى 12مً: و الازخباعاث و الحاالث الخاصتإحغاء اإلالابالث مغخلت.
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 ل 2017/ 02و 01اإلايشىع الىػاعي عكم )البدث العلمي و اإلاىكع الالىترووي لىػاعة الخعلُم العالي (و اإلاىحه للخجًز
 مؿاعضًتاإلاىكع الالىترووي لجامعت مدمض الشٍغف (ً اث حمُع مُاصًً الخيٍى .صلُل خامل شهاصة البيالىعٍا وهظا مطٍى
 ٌؿمذ لحامل ....(لىخت إلىتروهُت،هاجف هلاٌ،خاؾىب مدمىٌ ) ًمىً جدمُله على ول الىؾائط ؤلالىتروهُتجطبُم حسجُلىم،

ً العالُحن .شهاصة البيالىعٍا الجضًض ؤلاطالع على مجمل عغوض الخيىًٍ التي جظمنها مؤؾؿاث الخعلُم و الخيٍى



 2017ؤوث  16إلى14مً : ”،ج،ص بالحاالث ”01مً اإلايشىع عكم  2.2معالجت الحاالث اإلابِىت في الفلغة.
 و بما ؤن ول خاملي شهاصة البيالىعٍا جدصلىا على جىحيهاتهم، بئميانهم جلضًم طلب ؤلاًىاء عبر الخط 2017ؤوث  16ًىم،
 2017ؾبخمبر 06الى05مً: بهافترة فخذ ألاعطُت  اإلاسصصت لخغُحراث الخىحُه اإلاؿمىح.
 14إلى 10  :مغخلت الدسجُالث النهائُت  2017ؾبخمبر  09الى 07مً :  بهامغخلت معالجت حغُحراث  الخىحُه اإلاؿمىح 

.2017ؾبخمبر
.2017ؾبخمبر  17ًىم ألاخض : خضص الضزٌى الجامعي باليؿبت للطلبت الجضص

.2017ؾبخمبر 05ًىم الثالزاء : خضص الضزىٌ الجامعي باليؿبت للطلبت اللضامى

:اإلاسصصت للدسجُالث الجامعُت  الىابًمىً اللُام بهظه العملُت مً ؤي ميان ًىحض فُه عبط باالهترهِذ، مً زالٌ مىاكع 

http://orientation.esi.dz
http://mesrs.dz

:  الخاص بجامعت مدمض الشٍغف مؿاعضًه  الىابومىكع 

soukahras.dz-www.univ
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(  ؤلاًىاء )ؾِخم جسصُص ؤعطُت الىتروهُت لالؾخفاصة مً الخضماث الجامعُت 
.2017ؤوث 16إبخضاء مً 
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