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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 

االتصةةةاال ل هندسةةةة يد ية ل السندسةةةة الميةا يةية ل السندسةةةة ال سرداةيةل هندسةةةة 
 السندسة ال يمياةيةل السندسة الصناعية.

 % فأعلى80 علمي

 % فأعلى80 علمي السندسة المعمارية 

 % فأعلى70 علمي إعالم ألي 
 % فأعلى65 علمي ل أدبي لغة ا جليزية( –لغة عردية  –لغا  ) لغة فر سية 

 % فأعلى65 علمي ل أدبي علوم سياسية
 % فأعلى70 علمي ل أدبي علوم اإلعالم واالتصال 

 % فأعلى65 علمي ل أدبي علم االجتماع( –علم المةتبا   -علم االثار –فلسفة  –علوم ا سا ية ) تاريخ 
 % فأعلى70 علمي العلوم االقتصادية والتسيير وعلوم تجارية 

 % فأعلى70 ميعل جغرافيا وتسيئة االقليم(  –علوم االرض وال ون ) جيولوجيا 
 % فأعلى65 علمي ل أدبي حقوق 

 % فأعلى80 علمي الطب البيطري 
 % فأعلى70 علمي السندسة الزراعية 

 % فأعلى70 علمي علوم الزراعة 
 معلومات عامة : 

 يعفى الطالب ين األقساط الدراسية .1

 وكذلك يصاريف النقل الجايعييوفر للطالب المقبول السةن والتغذية والعالج بالمستشفيا  العاية  .2

 يتم تدريس الت وينا  باللغة العردية باستثناء الطب والسندسة. .3

 تدفع المنحة المالية آخر كل ثالثة شسور .4

 دينار جزاةري. 900يحصل الطالب على ينحة الدراسة لمستوى التدرج أو الت وين يقدارها  .5

 الوة على المنحة المقدية ين الحةوية الجزاةرية.دوالر ع 100-150يحتاج الطالب إلى يبلغ إضافي شسري بين  .6

 .2019وتعطي االولوية لخريجي  2019و  2018يستطيع المنافسة على المنح الدراسية في الجزائر خريجي الثانوية العامة للعام  .7

ها الطالن بالسةةةنة اختيار مجال الهندسةةةة  تح تدد دل للطالن مر  رل الجامعة اسةةةتنادا الى معيار معدل النتا  التي حصةةة   عل  .8
 االولى وتسمى ) جذع مشترك( وليس بناءا على رغبة الطالن.

 

يتدم الطلن الكترونيًا ومر ثح يجن تتديح الوثائق ورقيًا حسن ما ورد في االعالن مع ضرورة االلتزام بالتواريخ المدددة آلية تتديح الطلن: 
وآخر موعد الستالم الوثائق المطلوبة هو  وم الخميس  08/08/2019الموافق  الخميسادنال. آخر موعد لتتديح الطلن اإللكتروني هو  وم 

 ولر يتب  أي  لن بعد هذا التاريخ نهائيًا. 08/08/2019الموافق 
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 الوثائق المطلوبة للجزائر : بالعربية العربية:
 ( في المربع أدنال لك  وثيتة مرفتة مع الطلن(x)يجن وضع إشارة )

  عاليا  الثا وية العاية يصدقة حسب األصول.صورة عن كشف 
 .صورة عن جواز السفر 

 8 .صور شخصية خلفية ابيض 

 .صورة عن شسادة الميالد 

 .شسادة خلو أيراض يصدقة ين وزارة الصحة 
 .توقيع التعليما  الخاصة بالجزاةر 
 .صورة عن السوية الشخصية 
  .شسادة عدم يحةويية 
 
  :اتمالحظ

سنوات، ويدتاج الطالن إلى سنت ر إضاف ت ر لدراسة في الجزائر لكي  تح التسج   في النتابة،  3الهندسة )هام جدا(: مدة الدراسة  .1
علمًا انه يجن على الطالن ان يدص  على معدل يسمح له بالتسج   للسنت ر االضاف ت ر ووفق ما تتررل الدكومة الجزائرية، وال 

 ية في حال تخرج الطالن، وعدم قبوله في المرحلة التي تل ها.تتدم  الوزارة اي مسؤول
أي  لن غ ر مكتم  ال  ؤخذ بع ر االعتبار، وأي  الن ال  رفق الوثائق المطلوبة ال  ؤخذ بع ر االعتبار وال تتدم  الوزارة أي خطأ   .2

 في تعبئة البيانات سواء البريد االلكتروني للطالن أو الهاتف.

 المندة في حال رسوبه اكثر مر مرة   لة مدة الدراسة  تعرض للطرد مر الجامعة.الطالن المتبول في  .3

 الطالن الداص  على المندة عليه المثابرة والدراسة بجد وحصوله على المندة ال يخوله بالزواج والعم  في الجزائر. .4

 يعه في سند الكفالة العدلية.بعد انتهاء الدراسة يجن مغادرة الجزائر والعودة إلى فلسط ر تنف ذًا لما س تح توق .5

أي  الن ال  لتزم باألنظمة والتوان ر ويخ  بالسلوك العام وتكون أخالقه س ئه  تح ترح له فورًا ويتدم  جميع اإلجراءات التانونية  .6
 المترتبة على ذلك.

 اي  الن يتدم وثائق غ ر صديدة س تدم  المسؤولية التانونية كاملة. .7

 

 ...........................................................................: االســـــــم
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