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نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطـورين األول والثاني  و التكوين املتواصل   والشهادات و كـذا التكـــوين العالي في   تعلن                  
في  امليادين  2222/2222عن فتح باب الترشح للسنة الثانية ماستر بعنوان السنة الجامعية الـوادي -التدرج بجامعة الشهيد حمة لخضر 

  : التالية 
ميدان اللغة  -،علوم املادة ميدان  -،يعالم االلميدان الرياضيات وال -، ميدان علوم الطبيعة والحياة- التكنولوجيا علوم ميدان -   
ميدان  -ميدان العلوم االجتماعية واالنسانية -الحقوق والعلوم السياسية،ميدان  -،ميدان اآلداب واللغات االجنبية -،دب العربيواأل 

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.العلوم 
 

  ماستر لفائدة: الثانيةيفتح الترشح للسنة ثانية  ماستر :لاللتحاق بالسنة ال شروط الترشح:. 1

 نظام قديم أو شهادة جامعية معادلة  مهندس دولةسنوات نظام كالسيكي ) 20بكالوريا+ املترشحين الحاصلين على شهادة

 أجنبية معادلة لها(. لها أو شهادة جامعية

 يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية: مكونات ملف الترشح:. 2
 طلب الترشح االلكترونية بعناية ودقة على موقع الجامعةملء استمارة   .1
 نسخة من شهادة البكالوريا )كشف النقاط( أو شهادة أجنبية معادلة لها. .2

نظام قديم أو شهادة جامعية  مهندس دولةماستر )لسنة الثانية نسخة من الشهادة التي تسمح بالتسجيل في ا .3
 (.أجنبية معادلة لها معادلة لها أو شهادة جامعية

 نسخ من كافة كشوف النقاط للمسار الجامعي املتبع.  .4
 .شهادة تبرز الوضعية التأديبية للمترشح .0

 هامة:مواعيد  .2

 20/20/2222غاية  الى 24/20/2222ابتداء من : عبر موقع الجامعة  الترشح 
  11/20/2222األولية  إعالن النتائجدراسة امللفات و. 
  20/2222/ 10 :الى غاية  20/2222/ 12من ابتداء  النهائيةالتسجيالت  

 )يودع على مستوى الكليات (مكونات امللف النهائي . 4
 .( أو شهادة أجنبية معادلة لهااالصلي شهادة البكالوريا )كشف النقاط .1
الشهادة التي تسمح بالتسجيل في السنة الثانية ماستر )مهندس دولة نظام قديم أو نسخة من  .2

 (شهادة جامعية معادلة لها أو شهادة جامعية أجنبية معادلة لها
  .للمسار الجامعي املتبعاالصلية كشوف النقاط  .2
 .) حسن السيرة والسلوك(شهادة تبرز الوضعية التأديبية للمترشح .4
 وصل حقوق التسجيل  .0

 : ات مالحظ.0
 اآللية.   ههذالتسجيل يكون  عبر موقع جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي وال يقبل ملف غير  .1
 على موقع الجامعة   كامال  ملف الترشحعلى املترشح  رفع  .2
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