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ـــــ وصل حقوق ال�سج�ل.

ـــــ شهادة م�الد.                                                                                                                                                                                            

ـــــ ال�ق�ل أي ملف خارج اآلجال.

ـــــ ال �حق للطالب تح��ل التخصص الموجه إل�ه.

� جامعة أخرى). ـــــ كشف النقاط األص�� لل��الور�ا.(�ال�س�ة لخ����

ـــــ كشوف النقاط األصل�ة للمسار الدرا�� .

ـــــ ال�سخة األصل�ة لشهادة الدراسات الجامع�ة التطب�ق�ة.

مالحظة:

                                                                نائب العم�د الم�لف �الدراسات

والمسائل المرت�طة �الطل�ة

الجمهور�ــة الجزائ��ة الد�مقراط�ة  الشعب�ــة

وزارة التعل�ـم العالـي و ال�حـث العلمــي

ـــــ صورتان شمس�تان.

� جامعة المس�لة). ـــــ �سخة من كشف نقاط ال��الور�ا مصادق عل�ه من طرف مصلحة الشهادات برئاسة الجامعة (�ال�س�ة لخ����

� الجامعات األخرى ير�� التقرب من مصلحة التمدرس �ال�ل�ة ابتداءا من يوم الخم�س 2020/12/10 من أجل استالم شهادة القبول لسحب ال��الور�ا األصل�ة. ـــــ �ال�س�ة لخ����
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�

المس�لة �

DEUA مح�� إعالن النتائج النهائ�ة لطل�ة

الوثائق المطل��ة:

جامعة دمحم بوض�اف - المســ�لة 

�ل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم ال�سي�� 

نائب العم�د الم�لف �الدراسلت والمسائل المرت�طة �الطل�ة

� 14 د�سم�� 2020. � إ�داع الملف الخاص �ال�سج�ل ع� مستوى مصلحة التمدرس �الطابق األول ��ل�ة العلوم االقتصاد�ة،  ق�ل  يوم االثن�� وعل�ه �طلب من الطل�ة المقبول��

�ن إجتمعت �مكتب نائب العم�د الم�لف �الدراسات والمسائل المرت�طة �الطل�ة  اللجنة الم�لفة �دراسة � وع�� بتار�ــــخ التاسع من د�سم�� سنة ألف��

� طور ل�سا�س نظام LMD و تمت الموافقة ع� �سج�ل الطل�ة  اآلت�ة أسماؤهم:
�

�  �ال�سج�ل � ملفات الطل�ة الراغب��


