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ـــــــــــــــــــالن لطلبة الدكتوراه علوم   والطور الثالث إعـــــــــــــــــ

  
  

ي:    الــموضوع     2019/2020ـما بعـد التــدرج والطور الثالث بعنوان السنـة الجامعيــة  التسجيالت 
ي  تمراسال     : املرجع ي  ي  الطور الثالثالسيد نائب مدير الجامعة املكلف بالتكوين العا والتأهيل الجام

ي بما بعد التدرج والبحث العلمي ي  101/2019،  100،  99،  98رقم  وكذا التكوين العا   05/09/2019املؤرخة 
  
  

ى  الدكتوراه علومعن فتــح التســجيالت لطلبــة  كليــة العلوم والتكنولوجيا نلتعـ وطلبـة الطــور الثالــث ع

ي الطور الثالث وفقا للرزنامة املحددة من قبل  ٔالاقساممستــوى  ي  نائب مدير الجامعة املكلف بالتكوين العا

ي والبحث العلم ي بما بعد التدرجوالتأهيل الجام ا باملرجع أعاله  وكذا التكوين العا   .واملشار إل

رونية  ن بالتسجيل مطالبون بملء الاستمارة ٕالالك فيما يخص عملية التسجيل، فجميع الطلبة املعني

ى الرابط   https://goo.gl/forms/Q5Uqie9SoNeaN9KK2 :  املخصصة لذلك قبل إيــداع ملف التسجيل وذلك ع

ي صفحة ما بعد التدرج روني للكلية  ى مستوى املوقع ٕالالك   .املوجود ع

ى  -   ,ذا ٕالاعالنمن خالل إعالنات مديرية الجامعة املرفقة مكونات ملف التسجيل يمكن ٕالاطالع ع
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