إعالن خاص بالطلبة المعيدين
ليكن في علم الطلبة والطالبات المعيدين في السنة أولى ماستر عن الخط تخصص علم
االجتماع المنظمات وتنمية الموارد البشرية أن بإمكانهم القيام بعملية التسجيل للموسم الجامعي
 2018/2017دون التنقل إلى الجامعة من خالل إتباع الخطوات التالية:
 -Iإجراءات التسجيل بالنسبة للمعيدين :

 -1يقوم الطالب(ة) المعيد(ة) بتحميل من أرضية الجامعة نسخة من إثبات بدفع حقوق
التسجيل في الماستر عن الخط
 -2بعد الطبع يجب ملء الوثيقة بخط واضح مع الحرص على أن تكون المعلومات صحيحة
وعدم شطبها( .رقم التسجيل هو رقم شهادة التسجيل في الماستر عن الخط الذي تحصل عليه
الطالب في السنة الماضية).
 -3تدفع حقوق التسجيل ( 10000دج) بالنسبة للمعيدين في السنة األولى ماستر عن الخط عبر
حوالة بطاقية سريعة الدفع على مستوى أحد مراكز البريد الجزائري للسيد المحاسب الرئيسي
لجامعة البليدة.
 -4يطلب من رئيس مكتب بريد الجزائر وضع الختم على االثبات لدفع حقوق التسجيل
المرفق.
 -5ترسل نسخة مصورة ( )copie scannéeمن وصل الدفع وشهادة االثبات بدفع حقوق
التسجيل للسنة الجامعية  2018/2017في الفترة الممتدة ما بين  08إلى  22نوفمبر  2017إلى
البريد االلكتروني التالي الخاص بالمعيدين فقط:
masterblida2ajr@gmail.com
(هذا البريد االلكتروني خاص بدفع حقوق التسجيل فقط وليس لغرض آخر ،وعليه يرجى عدم
التواصل عبره ألي سبب كان ماعدا دفع حقوق التسجيل لهذه السنة الدراسية).
 -5يتلقى جميع الطلبة المعيدون الدروس عبر األرضية بدء من تاريخ  2017/11/20ومن ال
يدفع حقوق التسجيل في اآلجال المحددة أعاله يتم توقيف حسابه وخطه تلقائيا إلى غاية دفع
حقوق التسجيل ،وأي تأخر في تلقي الدروس أو إجراء االمتحانات على األرضية يقع على
الطالب(ة) لوحده(ها).
 -6يحصل الطالب(ة) على شهادة التسجيل في الماستر عن الخط للسنة الدراسية الحالية بعد
القيام بجميع إجراءات التسجيل ،وقد يكون ذلك مع نهاية شهر نوفمبر  ،2017كما يطلب من
الطلبة عدم الحضور للجامعة او االلتحاق بإدارة القسم إال بعدما يتم إمضاء شهادات التسجيل
من طرف الهيئات المعنية ،وال تسلم للطالب(ة) هذه الشهادة إال بعد تسليمه إلدارة القسم
الوثائق األصلية لوصل دفع حقوق التسجيل واالثبات مختوم بختم البريد الجزائر.

 -IIشروط مواصلة الدراسة في الماستر عن الخط :
 -1يحتفظ الطالب(ة) بنفس الحساب ونفس كلمة السر التي درس بها السنة الماضية.
 -2كل طالب أو طالبة لم يحصل على شهادة التسجيل في السنة األولى الماستر عن الخط
لحد اآلن بسبب عدم تسليم إدارة الجامعة كشف نقاط البكالوريا أو وثائق ناقصة في ملفه
مسؤول عن هذا التأخر ويحق لنيابة مديرية الجامعة المكلفة بالبيداغوجيا فصله نهائيا
عن الدراسة.
 -3كل طالب(ة) يتحمل مسؤولية عدم إجراء النشاطات البيداغوجية عبر األرضية
أو االمتحانات التقييمية مهما كانت طبيعة الخلل ماعدا العطل الذي يصرح به مهندسي
الجامعة أو شركة اتصاالت الجزائر.
 -4بدء من هذه السنة الجامعية سيتم تقييم جميع نشاطات الطلبة(ة) وتفاعلهم مع األساتذة
والمرافقين ومع بعضهم البعض عبر األرضية في جميع الدروس .تنمح للطلبة عالمة
تقييمية لجميع تدخالتهم في النوادي والدردشة عبر الخط.

