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Le vice-rectorat de la formationsupérieure dans le 1er et 2eme cycle,
de la formation continue et des diplômes. Et de la formation
supérieure de graduation

إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالن
عن الترشح للدخول في طور الماستر فئة

سوق أهراس يف.2020/11/25:

 %20بعنوان السنة الجامعية 2021/2020

تعلن جــامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس عن فتح عملية الترشح للتسجيل في
السنة األولى ماستر بعنوان السنة الجامعية  ،2021/2020فئة  %20وفقا للقرار رقم
 751المؤرخ في  14أكتوبر 2020والمتمثلة في:
 المتخرجين الجدد في الليسانس نظام  LMDللمؤسسات الجامعية األخرى. المتخرجين القدامى في الليسانس نظام  LMDللمؤسسة. المتخرجين القدامى في الليسانس نظام  LMDللمؤسسات الجامعية األخرى. المتخرجين في النظام الكالسيكي ( بكالوريا .)4 +في التخصصات المعتمدة وحسب المقاعد البيداغوجية المتوفرة ،فعلى الراغبين في الترشح
إيداع طلباتهم حصريا على موقع الواب للجامعة :
http://www.univ-soukahras.dz/master/index.php

 .1إيداع استمارة الترشح حصريا عن طريق موقع الواب للجامعة :من  25إلى غاية  28نوفمبر  2020على
الساعة الرابعة مساءا.
http://www.univ-soukahras.dz/master/index.php

 .2تعالج طلبات الترشح :خالل الفترة من  28نوفمبر إلى غاية  30نوفمبر .2020
 .3اإلعالن عن نتائج االنتقاء يوم  30نوفمبر 2021مساءا.
 .4تأكيد التسجيل للقائمة األساسية عن بعد (إيداع الحوالة البريدية لحقوق التسجيل بعد تسديدها في الحساب
البريدي للجامعة -- 324065clé 21 --حصريا عن طريق موقع الواب للجامعة) :
http://www.univ-soukahras.dz/master/index.php

من 01ديسمبر إلى غاية  02ديسمبر 2020على الساعة الرابعة مساءا.
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 .5نشر القائمة االحتياطية ان وجدت عن بعد حصريا عن طريق موقع الواب للجامعة يوم  03ديسمبر2020
 .6تأكيد التسجيل للقائمة االحتياطية أن وجدت عن بعد ( إيداع الحوالة البريدية لحقوق التسجيل بعد تسديدها في
الحساب البريدي للجامعة -- 324065clé 21 --حصريا عن طريق موقع الواب للجامعة) :
http://www.univ-soukahras.dz/master/index.php

من  05ديسمبر 2020إلى غاية  06ديسمبر 2020على الساعة الرابعة مساء.
 .7التسجيالت النهائية على مستوى األقسام :من  07ديسمبر إلى غاية  10ديسمبر 2020على الساعة الرابعة مساء.
مكونات ملف التسجيل النهائي (على مستوى األقسام)
– استمارة التسجيل تمأل على مستوى القسم.
– النسخة األصلية لكشوف النقاط لمجموع سنوات التكوين (منذ التسجيل األول إلى غاية الحصول على
الشهادة)  +نسخة من الملحق الوصفي بالنسبة لطلبة نظام .LMD
 كشف النقاط األصلي لشهادة البكالوريا.–  03صور شمسية.
– وصل حقوق التسجيل  200دج.

بداية الدراسة عن بعد يوم  10ديسمبر2020
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