
  إعالن للترشح من أجل االلتحاق بدراسات الماستر
 

المتعلق بالترشح،  2019جویلیة  04المؤرخ في  02رقم  المنشور الوزاريعمال بمقتضیات 
 .2020-2019التوجیھ، والتسجیل في دراسات الماستر بعنوان السنة الجامعیة 

.، و الراغبین في استكمال ننھي إلى علم كل الحائزین على شھادة اللیسانس نظام ل.م.د 
الدراسة على مستوى الطور الثاني (ماستر)، أنھ قد تم فتح باب الترشح لذلك وفق الضوابط 

 التنظیمیة التالیة: 

، فقط 2019/2018مخصص بشكل حصري لخریجي جامعة بسكرة دفعة ھذا اإلعالن  .1
أما باقي الفئات المرفق)،  1الجدول رقم (وفق عدد المناصب المفتوحة كما ھو مبین في 

األخرى فسوف یتم اإلعالن عن ضوابط و رزنامة الترشح و التسجیل الخاصة بھا من 
قبل وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، و التي سوف تكون عبر األرضیة الرقمیة 

 المخصصة لذلك.

 الجداول المرفقة بھذا اإلعالن توضح المعلومات التالیة:  .2

ستوى جامعة بسكرة بعنوان السنة الجامعیة التخصصات المفتوحة على م −
 )1جدول رقم ( 2020/2019

عدد المقاعد البیداغوجیة المفتوحة في كل تخصص، لكل فئة: خریجي جامعة بسكرة  −
 )1جدول رقم وكذا الفئات االخرى، ( 2019/2018دفعة 

 )2جدول رقم مسارات اللیسانس المسموح بھا للترشح في كل تخصص ماستر. ( −
 )3جدول رقم (لماستر الممكن الترشح فیھا لكل تخصص لیسانس.تخصصات ا −

یتعین أن تتناسب تخصصات الماستر المراد االلتحاق بھا مع مسارات التكوین في  .3
 )3أو 2اللیسانس (كما ھو مبین في الجدول 

كأصل عام، یقدم طلب الترشح لاللتحاق بتخصصات ماستر منبثقة مباشرة عن تخصص 
نس، كما یمكن استثناءا أن یقدم طلب الترشح لاللتحاق بتخصصات التكوین في اللیسا

ماستر غیر منبثقة مباشرة عن تخصص التكوین في اللیسانس إذا سمح بذلك عرض تكوین 
الماستر المراد االلتحاق بھ، غیر أنھ في ھذه الحالة یطبق معامل تخفیض كما ھو مبین في 

 .3أو  2الجدولین 

تطبیق معامالت التخفیض یسمح بإعطاء مجاالت أكثر للطالب بالترشح في مسارات غیر 
تؤدي إلى  1منبثقة عن تكوینھ األصلي في اللیسانس، غیر أنھا في حالة كونھا أقل من 

 خفض معدل الترتیب للطالب. 
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 في كل األحوال إذا كان الخریج حائزا على شھادة لیسانس تمكنھ من الترشح في شعبتین .4
للماستر أو أكثر، فإنھ ال یسمح لھ بالترشح إال في شعبة واحدة، و من ثم یجب علیھ أن 

 یقوم باختیار شعبة واحدة فقط.

یتم اإلعالن عن محضر موحد للترتیب وفق الرزنامة المبینة أدناه، عبر المواقع  .5
فعة االلكترونیة للكلیات، یحدد فیھ القائمة االسمیة لخریجي جامعة بسكرة لیسانس د

 وفقا لمعدالت ترتیبھم. 2019/2018

یمكن للمترشحین تقدیم طعون في نتائج الترتیب وفق الرزنامة المبینة أدناه، وذلك على  .6
 مستوى مصالح القسم المعني، حیث یسلم لھ على إثر ذلك الطعن وصل.

عبر یتم اإلعالن عن النتائج النھائیة للترتیب بعد الطعون وفق الرزنامة المبینة أدناه  .7
 المواقع االلكترونیة للكلیات.

یجب على الطلبة الراغبین في الترشح، الحضور الى حصة التوجیھ األولى، و التي  .8
 ستجري وفق الرزنامة المبینة أدناه.

 عدم الحضور الى حصة التوجیھ یعني عدم الترشح

یلتزم كل مترشح بالحضور الشخصي إلى حصة التوجیھ األولى وذلك في التاریخ و  .9
لتوقیت و المكان المحدد، و في حالة الظرف القاھر یمكن للمترشح أن یكون ممثال من ا

 طرف شخص موكل عن طریق وكالة اسمیة مصادق علیھا على مستوى مصالح البلدیة.

 كل غیاب عن ھذه الحصة ینجم عنھ اإللغاء اآللي للترشح لھذه الدورة.

(الیوم والزمن والقاعة) الحقا عبر یتم تحدید التوزیع الزمني المفصل لحصص التوجیھ  .10
 مواقع الكلیات.

تخصص ھذه الحصة حصریا للتوجیھ اآلني و المباشر لكل مترشح حسب رغبتھ، باحترام  .11
كل من ترتیبھ و الشعبة المسموح لھ بھا (مع تطبیق معامل التخفیض) و كذا المقاعد 

 البیداغوجیة المتوفرة.

التوجیھ، توجیھھ في حالة ما لم یقم بتسجیلھ النھائي یفقد كل مترشح مقبول خالل حصة  .12
 في اآلجال المحددة حسب الرزنامة المبینة أدناه.

تنظم حصة توجیھ تكمیلیة لتعویض المترشحین الناجحین الذین لم یستكملوا إجراءات  .13
 التسجیل النھائي في اآلجال المحددة، حیث تنظم ھذه الدورة بنفس كیفیات الدورة األولى.

زم المترشحون باتباع التعلیمات والتوجیھات والقبول بنتائج التوجیھ وكل تصرف غیر یلت .14
 الئق یمكن أن یؤدي إلى إقصاء صاحبھ من الترشح والتسجیل.



 رزنامة العملیات المتعلقة بعملیات الترشح، التوجیھ، والتسجیل للحصول على شھادة الماستر

 

 التاریخ العملیة

نھایة المداوالت والطعون لكل مسارات اللیسانس التي 
 2019جویلیة  31 تسمح بااللتحاق بكل مسارات الماستر للشعبة

 2019سبتمبر  03 نشر نتائج الترتیب للطلبة حسب الشعب

 2019سبتمبر  05و  04 استقبال الطعون

 2019سبتمبر  07 اإلعالن عن النتائج النھائیة للترتیب بعد الطعون

 2019سبتمبر  09و  08 الدورة األولى للتوجیھ

 2019سبتمبر  Progres 09نشر قوائم التوجیھ والمحاضر وإدراجھا على 

 2019سبتمبر  12إلى  10من  التسجیالت النھائیة للمترشحین المقبولین

 2019سبتمبر  14 دورة التوجیھ التكمیلیة

 


