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                                                                                         لكية العلوم ادلقيقة           

 نيابة العامدة لدلراسات و                                                                              

                                         املسائل املرتبطة ابلطلبة                                                        

 
  

 2022/2023املومس اجلامعي   -  التسجيالت البيداغوجية  رزانمة

ىل    2022/ 09/ 20فرتة التسجيل من   022/ 09/ 27ا 

ة  الس ن و   DUEA+ حاميل الشهادات التطبيقية اجلامعية  %20فئة  خاص ابلس نة الأوىل ماسرت  

 ( BAC+5الثانية ماسرت) 
 

 القاعة  القسم  التسجيالت 

 %20فئة    أأوىل ماسرت -

حاميل الشهادات التطبيقية   -

 DUEA اجلامعية 

 ( BAC+5اثنية ماسرت )  -

 مصلحة التدريس ابللكية  الرايضيات 

آيل  آيل رمق   ال عالم ال  01خمرب ال عالم ال

 أأمانة قسم الفزيايء  الفزيايء 

 ء أأمانة قسم الكمييا  الكميياء 

 ابللكية( لأريض  )الطابق ا اخملزن   حقوق التسجيل 
 

 

 

 ملف التسجيل س نة أأوىل : 

 كشوف النقاط للمسار ادلرايس -

   نسخة أأصلية + نسخة

 ي امللحق الوصفنسخ من  02 -

كشف نقاط الباكلوراي  من  نسخ 02 -

الباكلوراي الأصيل كشف نقاط )

 لطلبة خارج جامعة الوادي (

 من ادلبلوم   نسخ 02 -

 وصل حقوق التسجيل  -

 صور مشس ية  04 -

 لأصلية شهادة حسن سرية وسلوك ا -

 شهادة ميالد  02 -
 

 : (BAC+5) اثنية ماسرت   ملف التسجيل س نة 

 كشوف النقاط للمسار ادلرايس -

   نسخة أأصلية + نسخة

+  كشف نقاط الباكلوراي الأصيل -

 نسخة

 من ادلبلوم   نسخ 02 -

 وصل حقوق التسجيل  -

 صور مشس ية    04 -

 شهادة حسن سرية وسلوك الأصلية -

 + نسخة .

 شهادة ميالد  02 -

 

 :   تطبيقية اجلامعية حلاميل الشهادات ال ملف التسجيل  

 كشوف النقاط للمسار ادلرايس -

   نسخة أأصلية + نسخة

+  الأصيلكشف نقاط الباكلوراي  -

 نسخة

 من ادلبلوم   نسخ 02 -

 وصل حقوق التسجيل  -

 صور مشس ية    04 -

 شهادة حسن سرية وسلوك الأصلية  -

 شهادة ميالد  02 -

 

 انئب العميد لدلراسات           
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