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ً في العور الثالثإعالن    مسابلت الالخحاق بالخكٍو
 

 

 : الترشح مً الوثائم الخاليتن ملف خكو ً

ذ إلالكترووي، الهاجف ...(    -1  ظلب خعي ًحمل البياهاث الخاصت باملترشح )العىوان، البًر

 وسخت ظبم ألاصل مً شهادة البكالورٍا    -2

 وسخت ظبم ألاصل مً شهادحي العور ألاول والعور الثاوي )ليساوس، ماستر(    -3

 املاستر الىلاط لكل مً العور ألاول والعور الثاوي معابم للمسار الذراس ي في الليساوس ووسخت ظبم ألاصل عً كشوف     -4

 وسخت ظبم ألاصل عً الوثيلت الوصفيت للمعارف واملؤهالث املكدسبت املرفلت لذبلوم املاستر    -5

 صورجان شمسيخان    -6

 جرخيص مً الهيئت املسخخذمت للمترشحين ألاجراء    -7

ذًتظرفً  -8 ذًان معىوهان و بعوابع بٍر  بٍر

ً امللبولت عذد املىاصب املفخوحت عىوان الذكخوراه امليذان  مواد الامخحان مساراث الخكٍو

 

 

 هىذست العرائم

 

 

 ملحيغهىذست العرائم و ا

 

 

3.3 

 هىذست العرائم و املحيغ   -

 كل جخصصاث هىذست العرائم ماستر في -

 هىذست املحيغ  جميع جخصصاث  ماستر في-

 ماستر هىذست كيميائيت -

- 

ل ألاولى: املادة  transfert)الحراري  الخحٍو

de chaleur ) ت وهصف ساع 31معامل

(1.5). 

 calculs) حساب املفاعالث الثاهيت:ادة ملا

réacteurs  )  (32ساعخان) 33املعامل 

-   



ح شرفي بعذم العمل باليسبت لغير ألاجراء.    -8  جصٍر

 حعهذ بااللتزام بلواهين املسابلت .    -9

ت الجامعت للذراساث العليا.  فعلى العلبت الراغبين في املشاركت إًذاع ملفاث جرشحهم لذى هيابت مذًٍر

خ مهمت  جواٍر

خ إجراء املسابلت إلا - م أم البواقي -اءا مً الساعت الواحذة زوالا باملجمع الجامعي بالحامت  ابخذ 2317 دٌسمبر 34 ثىينجاٍر  -ظٍر

 ًوميا ابخذاءا مً الساعت الخاسعت صباحا إلى الساعت الرابعت مساءا   2317   هوفمبر 36اهعالق عمليت اسخالم امللفاث و الدسجيل إلالكترووي إلاجباري ًوم  الاثىين  -

 آخر أجل إلًذاع ملفاث الترشح .على الساعت الرابعت مساءا  هوفمبر  15 ألاربعاءسيكون ًوم  -

  2317 هوفمبر 16إلاعالن عً اللائمت ألاوليت عبر موكع الجامعت سيكون ًوم الخميس  -

 على الساعت الرابعت مساءا. هوفمبر   22ألاربعاء لى غاًت هوفمبر  إ 17افخخاح آجال الععون سيكون ًوم  -

 عبر موكع الجامعت. هوفمبر  27إلاعالن عً اللائمت النهائيت للمترشحين امللبولين الجخياز امخحاهاث املسابلت سيكون ًوم إلاثىين  -

   :هـــــام جـــذا

 على املترشحين املراجعت الذورٍت للموكع إلالكترووي للجامعت . -

م أم البواقي–باملجمع الجامعي بالحامت    - بمبنى إلادارة اللذًمت جودع ملفاث الترشح بصفت شخصيت  -  -ظٍر

 ًرفض كل ملف غير كامل أو غير معابم  -

ً في الذكخوراه. -   الشهاداث املعادلت للماستر جخضع للخلييم مً ظرف لجىت الخكٍو


