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قراطية الشـــعبية ية الـــدي ــزائ ية ا هور ج  ا
 وزارة التعليــم العاـ والبحــث العلــمي

ــد  ي أ اـمع صاـ ـرك ا  –النعامة  –ال
 

زنامة  امع ال دخول ا اصة با   2022/2023ا
دخول بإمضاء  -1 ر ا ة يوم ا د النسبة للأسات  2022 سبتمب 04الأ
است دورة سبتمبنظي ت -2   :مناقشات ال
اية العمليةارت   ملاحظة اية العمليةنارت  ب

د  خ  2022سبتمب  11الأ   2022سبتمب  22يس ا
اصةي  ب  الإطلاع عل الإعلانات ا

م عهدم ات  وق ذك اع ال ي عرفة تار إ ل
ناقشة    وال

يا جيلات التس -3 الور هادة الب امل  ائية    : 2022الن
ائية   2022 سبتمب08اسبتمب05منالتسجيلات الن

م والتكنولوجيا(الثابالقطب  امع النعامة)مكتبة العل رك ا   عل مستوى ال
اصة الات ا ة ا   Progresبواسطة أرضية معا

اع  - 1 ي  2022 سبتمب12ا  سبتمب 09من الطلبات إ
ة  - 2 ؤسسة معا  2022 سبتمب15ا  سبتمب 12من الطلبات من طرف ال

 مساء 2022 سبتمبProgres 15أرضية عب عن النتا الإعلان  - 3
ائيةتسجيلاتال - 4 امع منالن رك ا   2022 سبتمب22ا  سبتمب18بال

يا قبل لبات ط -4 الور يل ب   : 2022التحو
اية العمليةارت  العملية   ملاحظة  اية العمليةنارت ب

اع ي الطلبات عب إ
ط ؤعب   2022سبتمب  15  2022سبتمب  11 ا ي لل وقع ال   سسةال

naama.dz-w.cunivww  
ةم     2022سبتمب21 2022سبتمب18  الطلباتعا

ؤعب     2022سبتمب  22  عن النتاإعلان ال ي لل وقع ال   سسةال
naama.dz-w.cunivww  

ائيةالتسجيلات عاهد والأقسام عل   2022سبتمب29 2022سبتمب25  الن   مستوى ال
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است فئة  -5 اصة بال ارجيي( %20ا  )ا
اية العمليةارت  العملية   ملاحظة  اية العمليةنارت ب

اع  ي الطلبات عب إ
ط   2022سبتمب  15  2022سبتمب  11  ا

ؤعب  ي لل وقع ال   سسةال
naama.dz-w.cunivww  

عاهد   وعل مستوى ال
لفاتراسةد     2022سبتمب21 2022سبتمب18  ال

    2022سبتمب  22  عن النتاإعلان ال
ؤعب  ي لل وقع ال   سسةال

naama.dz-w.cunivww  
عاهد   وعل مستوى ال

ائيةالتسجيلات عاهد والأقسام عل   2022سبتمب29 2022سبتمب25  الن   مستوى ال
اصة لفئة العبور لات التسجي -6  )LMDالإدماج  النظام (ا

اية العمليةارت  العملية   ملاحظة  اية العمليةنارت ب
اع ي اص الطلبات إ ا

ندس  هادة  بامل 
دراسات  هادات ا و

امعية التطبيقية   ا

  2022سبتمب  15  2022سبتمب  11
ؤعب  ي لل وقع ال   سسةال

naama.dz-w.cunivww  
عاهد   وعل مستوى ال

لفاتراسةد     2022سبتمب 21 2022سبتمب18  ال

    2022سبتمب  22  عن النتاإعلان ال
ؤعب  ي لل وقع ال   سسةال

naama.dz-w.cunivww  
عاهد   وعل مستوى ال

ائيةالتسجيلات  عاهد والأقسام عل   2022سبتمب 29 2022سبتمب25  الن  مستوى ال
امعية إعادة  -7   2023-2022التسجيل للسنة ا

اية العمليةارت  العملية   ملاحظة  اية العمليةنارت ب
إعادة التسجيل لية ع

يات ستو يع ال   2022سبتمب  17  2022سبتمب  11  ج
عاهد ل ع   مستوى الأقسام وال
ان يت  دفع حقوق التسجيل بعي ال

ساب الب  ؤسسةأو عب ا ي لل   ي
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امع ة الإدماج إعادطلبات  -8 م ا و   2022-2022لل
اية العمليةارت  العملية   ملاحظة اية العمليةنارت ب

اع ي عادة الإدماج بعدإالطلباتإ
ل  ية أو بعد الت ادي العطل الأ

دراسة   عن ا
عاهداالطلبات عل ودع ت  2022سبتمب  22  2022سبتمب  18   ل

لفاتراسة د     2022سبتمب 28 2022سبتمب25  ال

    2022سبتمب  29  عن النتاإعلان ال
ؤعب  ي لل وقع ال   سسةال

naama.dz-w.cunivww  
عاهد   وعل مستوى ال

عاهد والأقسام عل   2022 كتوبأ06 2022كتوبأ02  التسجيلات   مستوى ال
اية  -9 امعية ب دراسة بعنوان السنة ا  2023-2022ا

ستوىا اية العمليةارت  ل   ملاحظة ب
الثانية والثالثة ليسانلسنواتا

ر   2022سبتمب  10  الثانية ماست والسنة ؤسسة و  استعمالاتتن ي لل وقع ال من عب ال ال
عاهد والأقسام الاجتماعمواقع التواصل  الأو ليسان والأولسنواتا  لل

  2022سبتمب  17  ماست

  


