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علم جمیع الطلبة المقبولین لمواصلة الدراسة في طور 

عن انطالق عملیة التسجیل اإلداري و البیداغوجي 

فان عملیة التسجیل تتزامن مع بدایة الدراسة ابتداء من 
07/01/2021   

الى  29/12/2020فان عملیة التسجیل تنطلق ابتداء من یوم الثالثاء 

( 

  

تنازل عن في عملیة التسجیل  التأخر

  
  نائب العمید للبیداغوجیا

الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 بالطلبة المرتبطةنیابة العمادة للدراسات و المسائل 

 

The Ministry of Higher Education and Scientific Research 

Vice Dean Responsable of Studies and Pedagogy 

Tél:    032.73.13.03: الھاتف  

Fax: 032.73.13.03: الفاكس  

 www.univ-khenchela.dz: الموقع االلكتروني

 اعالن
علم جمیع الطلبة المقبولین لمواصلة الدراسة في طور  إلىتنھي إدارة كلیة العلوم و التكنولوجیا 

عن انطالق عملیة التسجیل اإلداري و البیداغوجي  2020/2021الماستر بعنوان السنة الجامعیة 

 :  على مستوى مصلحة االنخراط للكلیة وفق الرزنامة االتیة

فان عملیة التسجیل تتزامن مع بدایة الدراسة ابتداء من ) الطلبة الجدد( 
07غایة یوم الخمیس  إلى 03/01/2021

فان عملیة التسجیل تنطلق ابتداء من یوم الثالثاء  
05/01/2021  

  يملف التسجیل اإلدار
  

)تسلم من مصلحة االنخراط للكلیة(مقررة التسجیل في الماستر 
 نسخة من شھادة التخرج

 كشف نقاط البكالویا االصلیة
 )دج 200(وصل تسدید حقوق التسجیل 

  البیداغوجيملف التسجیل 
  

 مقررة التسجیل في الماستر 
 نسخة من شھادة التخرج

 البكالویا

التأخركما یعتبر  أنفاعلى الطلبة التقید بالتواریخ المعلنة 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

– خنشلة  - جامعة عباس لغرور   
 كلیة العلوم والتكنولوجیا

نیابة العمادة للدراسات و المسائل 

 

  

  جامعة عباس لغرور خنشلة
  برید الحریة 1252ب .ص

  .، خنشلة40004طریق باتنة 

تنھي إدارة كلیة العلوم و التكنولوجیا 

الماستر بعنوان السنة الجامعیة 

 على مستوى مصلحة االنخراط للكلیة وفق الرزنامة االتیة

 % 80بالنسبة لفئة  -1
03الموافق  األحدیوم 

  %20بالنسبة لفئة  -2
05غایة یوم الثالثاء 

مقررة التسجیل في الماستر  -
نسخة من شھادة التخرج -
كشف نقاط البكالویا االصلیة -
وصل تسدید حقوق التسجیل  -
  صور شمسیة 02 -

مقررة التسجیل في الماستر نسخة من  -
نسخة من شھادة التخرج -
البكالویاكشف نقاط من نسخة  -
 صور شمسیة 02 -

  
على الطلبة التقید بالتواریخ المعلنة / ھام

  .المقعد البیداغوجي

 


