
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

جامعة املديـــة
كليــــــة العلــــــوـم

نيابة العميـد ملا بعد التدرـج والبحث العلمي والعالقات اخلارجيـة
2022 فيفري 27املدية يف 

2022-2021 للسنـــة اجلامعيـــة االلتحاق بالطور الثالثإعالن للطلبــــة الناجحيـــن يف مسابقـــة 
 أن فرتة إيــداع2022-2021تعلم نيابة العميـد ملا بعد التدرـج والبحث العلمي والعالقات اخلارجيـة لكلية العلوم الطلبة الناجحني يف مسابقة االلتحاق بالطور الثالث للسنة اجلامعية 

 على مستوى مصاحل نيابة العميد ملا بعد التدرج بالكلية.2022 مارس 13إىل غاية  فيفري  27ملفات التسجيل حددت ابتداء من 

الوثائق املطلوبة:

ميكن حتميلها عرب الرابط التايل، أو من خالل مسح رمز االستجابـة السريعة:استمارات التسجيل، .1
https://drive.google.com/drive/folders/1ypAqTDTV2ejfG_EmEAE0AfajDMJEXKZz?usp=sharing

 استمارة طلب التسجيل فيما بعد التدرجـ.-
 استمارة التصريح بالتسجيل فيما بعد التدرج.-
( شهادة عدم العمل + شهادة عدم االنتساب بالنسبة لغري األجراء.02 ترخيص من اهليئة املستخدمة من املسؤول األول بالنسبة لألجراء، أو )-
 استمارة التسجيل ملوضوع أطروحة الدكتوراه.-
 تصريح شريف بعد التسجيل يف الدكتوراه بأي جامعة أخرى مصادق عليها من طرف البلدية.-
 مبعايري األمانة العلمية فيما خيص أطروحة الدكتوراه نظام ل م د.والتزام إقرار -

.12( شهادة ميالد رقم 02).2
( من بطاقة التعريف الوطنية.02نسختني ).3
( شهادة اجلنسية.01).4
( صور مشسية.04).5
نسختني من كشف نقاط البكالوريا..6
( من شهادة الليسانس.02نسختني ).7
 + نسخة طبق األصل.األصليةشهادة املاسرت .8
 لسنوات الليسانس واملاسرت + نسخة طبق األصل.األصليةكشوف النقاط .9
 للملحق الوصفي لطور املاسرت + نسخة طبق األصل.األصليةالنسخة .10
 لشهادة حسن السرية والسلوك + نسخة طبق األصل.األصليةالنسخة .11
 على مستوى مصلحة اإليرادات برئاسة اجلامعة  - الطابق األول - القطب اجلامعي .، يُحّصل دج(200وصل حقوق التسجيل ).12

مالحظة: يف حالة عدم تسجيل الطلبة الناجحني يف الفرتة احملددة سيتم اللجوء إىل القائمة االحتياطية.
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