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) ترماس السنة الثانية /ليسانسالسنة الثالثة (للترشح وااللتحاق بــ إعالن 

  النظام الكالسيكي خريجيمن 

 3+بكالوريا( الكالسيكي جامعية من النظام ةالحاصلين على شهادليكــن في علم كافة 

تفتح آجاال للترشح  موالي الطاهر.د جامعة سعيدة ، أن)سنوات 5+سنوات أو بكالوريا

  .2019/2020 :للحصول على شهادة الليسانس أو الماستر برسم السنة الجامعية 

  :للرتشح وااللتحاق بــ :  ملف التسجيل األولي - أ

 )سنوات 3+شهادة نظام كالسيكي بكالوريا( ليسانسالسنة الثالثة  �

 )سنوات أو أكثر 5+شهادة نظام كالسيكي بكالوريا( رتماس السنة الثانية �

  .)أو موقع الواب من مصاحل الكلية(استمارة الرغبات بمرفق  طلب خطي معلل -1

  .أو شهادة أجنبية معادلة لهلبكالوريا من اجلهتني انسخة من كشف نقاط  -2

  .نسخة من الشهادة اجلامعية اليت تسمح بالتسجيل يف الليسانس أو املاسرت -3

  .)حيدد فيها دورة االنتقال أو اإلعادة( كشوف النقاط ملسار التكويننسخ من   -4

  .شهادة عدم املثول أمام الس التأدييب بالنسبة خلرجيي املؤسسات اجلامعية األخرى -5

 أو) سنوات 5+بكالوريا(رخصة اهليئة املستخدمة  امللف كامال مبا فيه التزام بإيداع -6

    .يف حالة القبول 2019ماي  29 قبل  )سنوات 3+بكالوريا( شهادة االنتداب

تودع امللفات على مستوى الكليات  .2019آبريل  21 حداأل: آخر أجل الستقبال امللفات

  .الناقصة، كما يتحمل املعين تبعات كل تأخر عن التواريخ احملددة سلفاتقبل امللفات  ال .املعنية

  امجلـهورية اجلزا�رية ا�ميقراطية الشعب��ة  
  وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

  
  

  مـوالي الط�اهـر   .د  سع)��دة  ج�امع�ة

   مد4رية اجلامعة 3لبيداغوج�انيابة 
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  :ملف التسجيل النهائي -ب

  ). األويل و النهائي( حمضر االنتقاء والرتتيب حسب االستحقاق  -1

  .حقوق التسجيل -2

 .بكالوريالل كشف النقاط األصلي  -3

سنوات،  3+بكالوريا[ة أو الشهادة الوطنية األصليشهادة النجاح املؤقتة  -4

 ]سنوات أو أكثر 5+بكالوريا

  .صور مشسية -)03( -5

 .شهادة عدم االنتساب من صندوق الضمان االجتماعي -6

 ).وفق النموذج املرفق( ملاسرتلتحضري شهادة اترخيص اهليئة املستخدمة  -7

 شهادة االنتداب بالنسبة حلاملي دبلوم الدراسات اجلامعية التطبيقية -8

 .لتحضري شهادة الليسانس

 )وضوع للتحميل على موقع الوابوفق النموذج امل(استعالمات  استمارة -9

  .ملسار التكويناألصلية كشوف النقاط  - 10

 .شهادات أصلية للتسجيل و إعادة التسجيل - 11

وضوع وفق النموذج امل(تصريح شريف بعدم إجراء تسجيل مزدوج   - 12

  .)للتحميل على موقع الواب
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  الرتتيب لكل فئةصيغة حساب معدل : كيفية ترتيب المترشحين  -ج

): سنوات 3+شهادة نظام كالسيكي بكالوريا( ليسانسالسنة الثالثة  -

 : التطبيقية أو أستاذ التعليم االبتدائي.ج.د.ش

 )))4/س+ت*(م(-1*(املعدل العام=معدل الرتتيب

مهندس أو ): سنوات 5+شهادة نظام كالسيكي بكالوريا( الثانية ماسرتالسنة  -

 ))) 4/س+ت*(م(- 1*(املعدل العام=دل الرتتيبمع: أستاذ التعليم الثانوي

حيتسب ): التطبيقية مث مدى طويل.ج.د.ش(سنوات  6أما يف حالة مهندس 

معدل السنة الثالثة مهندس يف املعدل العام باإلضافة إىل السنتني األوليتني لـ 

 .التطبيقية و السنتني الرابعة و اخلامسة.ج.د.ش

  :أن حيث

  5 أو 3= عدد السنوات، عدد السنوات)/جمموع معدالت السنوات=(املعدل العام

  0.04معامل التخفيض يساوي : م

  .على الشهادة لعدد التكرار للحصو : ت

  .عدد االنتقاالت بعد اجتياز االمتحان االستدراكي: س
    

  .يرتب املرتشحني وفق معدل الرتتيب   
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  :الرزنامة الزمنية. د    

 .نشر اإلعالن على مستوى الكليات و مواقع الواب: 14/03/2019    

  .آخر أجل إليداع امللفات على مستوى الكليات: 2019آبريل  21

  .دراسة امللفات على مستوى نيابة العمادة للبيداغوجيا: 2019آبريل  21-30

اجتماعات جلان الرتتيب و التوجيه لدراسة امللفات و : 2019ماي  02-08

  .على النتائج املصادقة

نشر النتائج على مستوى الكليات و مواقع الواب مع ضرورة : 2019ماي  09

إبالغ املرتشحني املقبولني مبكونات امللف النهائي و باملدة الزمنية احملددة إليداع 

  .امللف كامال

  .فرتة إيداع الطعون: 2019ماي  12-13

لدراسة الطعون و اجتماعات جلان الرتتيب و التوجيه : 2019ماي  14-15

  .املصادقة على النتائج النهائية

 و ،نشر النتائج النهائية على مستوى الكليات و مواقع الواب: 2019ماي  16

  .ليو حتلا تار امتسا و لو بقلا ةداهش نيلو بقملا نيحشرت ملا ميلست

  .آخر أجل إلمتام امللف النهائي لعملية التسجيل: 2019ماي  29

باستعمال اهلاتف أو النشر ( استدعاء املرتشحني االحتياطيني: 2019ماي  30

  )على مواقع الواب

آخر أجل إلمتام امللف النهائي لعملية التسجيل بالنسبة : 2019جوان  10

  .للمرتشحني االحتياطيني


