حصيلة الطلبة الدوليين المسجلين على مستوى

الجميور عة الجزائر عة الد مقراطيعة الشعبيعة
;وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

جامعة  20أوت 1511سكيكدة
 فتحت جامعة  20أوت  1511سكيكدة أبوابيا للطلبة الدوليين من أجل الظفر بمقعععد
بيداغوجي لمزاولة التخصص المراد دراستو على مستوى الجامعة،



بلغ عدد الطلبة الدوليين المسجلين بعنوان السنة الجامعية العجعار عة  24طعالع

جعد عد

جامعة 20أوت -1955سكيكدة -

نيابة مد ر ة الجامعة مكلفة بالعالقعات

الخارجية و التعاون والتنشيط و االتصال و التظاىرات العلمية

منيم خمسة وعشرون ( )21مستوى ليسانس و ماستر والثالثة( )03الباقون مسجلون في
الدكتوراه  ،اضافة إلعى  121طعالع

دولعي خعالل العمعوسعم العجعامعععي 2013/2012

مسجلين في مختلف المستو ات ليسانس ،ماستر موزعين على الكليات الستة  ،و طال
( )01دولي وحيد في الدكتوراه  ،حيث تخرج منيم ( ) 22طال في شيادة الليسانس

و طالبين اثنين ( )02في شيادة الماستر.

على ىامش ىذا اليوم اإلعالمي


مكن للطال الدولي صاح قضية وطنية التعر ف بقضيتو في أوساط طلبة الجامعة و
اطالعيم على أىم تطوراتيا و الكفعاح من أجل التأكيد على عدالة قضيتو.



ع ع ععوم إعالمع ع ععي حع ع ععول6

الط ععالع ع الدول ع ع ععي

جام
عة 20أ

وت

1955
س
ك
ي
كدة

قعام معرض غني بأنشطة الطلبة المشاركين من مختلف الجنسيات و ذلك ببيو المكعتعبعة

المركز ة تزامنا مع المداخالت التي تتم داخل القعاعة.

 حس البرنامج المقدم من طرف الطلبة الدوليين فعانو سيتم عرض 6




الزي التقعليدي (رجالي و نسائي)

األطباق التقعليد ة.

بعض العادات االجتماعية

ععوم 10أفر ل 2014

قعاعع ععة المحاض ع عرات * المكتبع ععة المركز ع ع ععة *

 منذ أن خلق اإلنسان على ىذه األرض و ىو تعلم و سعى جاىدا للحصول على المععرفعةلتفسير الظواىر المحيطة بو وللتعوصعل إلعى حعقععائعق و معبعادم تعمعكعنعو معن االسعتعمعرار فعي

الحياة ،و قد حث اإلسالم على طل العلم و المعرفة و جعل ذلك فر ضة على كل مسعلعم و

مسلمة و ذلك ألىمية العلم في حياة الفرد و دوره الفعاعل في تطو ر المجتمع و نموه.

توفر الحكومة الجزائر ة ممثلة في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مع وزارة الخارجية
فرصا للطلبة الدوليين غير الجزائر ين لاللتحاق بالجامعات الجزائر ة من أجل الدراسة

و التدرج في مختلف التخصصات المتوفرة في الجامعات و المعاىد الجزائر ة ،مما جعل

الجزائر بلدا لتنوع الثقعافعات و األفكار.

على غرار الجامعات الجزائر ة تولي جامعة أوت – 1955 20سكيكدة – أىميةبالغة بالطال الدولي و ذلك من خالل عقد لقعاءات دور ة معيم لالستماع
النشغاالتيم فيما خص الجان البيداغوجي و الدراسي و القوانين التي تطبق علييم.
 عامل الطال الدولي مثلو مثل الجزائري في الحقوقو الواجبات ما عدا حق التامين الطبي الحكومي.
 ستفيد الطال الدولي من الرحالت العلمية والترفييية و المنحة الجامعية و اإلقعامة فورا حين تسجيلو
بالجامعة.
 مكن للطال الدولي السكن في أي إقعامة جامعية غير جامعتو بصفتو ضيفمرح بو في كل أنحاء الوطن كما لو الحق في دراسة كل المراحل الجامعية و

الجزائـــر
أخي الطال

التسجيل للدكتوراه شرط توفر جامعة تقبلو و مؤطر و موضوع مقبول.

بغض النظر عن البلد الذي أتيت منو ،فعأنت مرح بك.

إذا كان الطال الدولي القعادم من بلد ذو ثقعافة مختلفة عن ثقعافتنا فيو على ثقة تامة
أنو أ نما ذى داخل القطر الجزائري فيو مرح

بعو فعي بعلعده العثعانعي ،ععلعيعو ان عنعظعم

نفسو داخل الجامعة عن طر ق إنشاء نوادي مختلفة للتعر ف بثقعافتو  ،عاداتو و تقعاليده

حتى كون مرآة عاكسة للبلد الذي نتمي إليو .وليو أمر ممتع و تجربة فر دة أن تكعون
ىناك بيئة تفعاعلية مختلفة تذوب فييا كعل العثعقععافععات  ،فعيعتعذوق العطعالع العجعزائعري معن

رحيق ثقعافة كل بلد موجود على مستوى الجامعة ،بالعمعقععابعل عغعتعنعم العطعالع العدولعي ىعذه

الفرصة و تعرف على ثقعافة و طبيعة الشع الجزائري.

 إلى جان الدراسة و طل العلم مكن للطال الدولي الحصول على كل مقوماتاإلبداع كما مكنو خوض التجارب المختلفة المصاحبة للبرامج الدراسية.
 ستفيد الطال من تذكرة سفر مجانية عند نيا ة مساره الدراسي و العودة إلىبلده نيائيا.

