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  مذكــرة
  ىـإل

  

  ةكافة الطلبة المترشحين لمناظر 
  التسجيل بمختلف الماجستيرات 

  

  

   .حصيلة عملية التثبت والتحري التي قامت بها مجموعة من الطلبةحول : الموضوع  
  ـدد المتعلقة باألجل المحدد لعملية 837تحت عـ 2013أكتوبر  14مذكرتي المؤرخ في : المرجـع  

   .مجموع النقاطالتثبت والتحري في    
          

  ،وبعــد

شعاركم بإمكانية اإلطالع على مجموع النقاط إليها بالمرجع أعاله والمتعلقة بإلما جاء بمذكرتي المشار تبعا 

  .راتيالمعتمدة من قبل لجان الماجست التقييمالخاصة بالوحدات والمعدالت العامة وكذلك على شبكة 

عن هذه العملية ضبطت كما يلي بعد نفاذ األجل المحدد بالمذكرة  أتشرف بإعالمكم أن المالحظات الناتجة

  ).كآخر أجل 2013أكتوبر  25(الصادرة في الغرض 

وجود مجموعة من الطلبة الناجحين في امتحانات السنة األولى الماجستير والمنظمة بعنوان السنة ) 1(

تيرات المفتوحة بعنوان السنة الجامعية والمترشحين من جديد لمناظرة القبول بالماجس 2012/2013الجامعية 

  .ستةوعددهم  2013/2014
ليات ومعاهد عليا أخرى وعددهم دود مجموعة من الطلبة المسجلين بمختلف الماجستيرات التابعة لكجو ) 2(

16.  
 10/20طلب اعتماد المعدل الناتج عن دورة التدارك المشارك فيها طالب متحصل على معدل عام يفوق ) 3(

  .خول له النجاح في دورة رئيسية فقطالذي ي
ية ويتمثل في تعلمية األنشطة البدنية والرياضحسابي لخمسة طلبة غير ناجحين بالماجستير  حصول خطأ) 4(

  .عوضا عن ثالثة حسب ما حددته شبكة التقييم 4يد الخاص بمعدالت الوحدة على قسمة الرص
  .علوم البيولوجيةاللتسجيل بالماجستير في ا لبةاحصول خطأ حول أولوية االختبار يخول للط) 5(

  .خطأمتمتعين بعملية االطالع والتثبت لم يكتشفوا أي طلبة  11مع العلم أن عدد 

  والســالم    

  المديـر    
  

  عبد العزيز الهنتاتي    
  :للحفظ بملفنسخة 

  .مناظرات التسجيل بالماجستيرات
  .نسخة للنشر بالموقع اإللكتروني
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  مذكــرة
  ىـإل

  

  افة الطلبة غير الناجحينك
  في مناظرات التسجيل بالماجستيرات

  

  

  

  

  

  . حول تسديـد الشغورات: الموضوع  

  
          

  ،وبعــد

  :فإني أذكركم بأن عملية تسديد الشغورات المتوقعة ال يمكن القيام بها إال بعد

  ).2013أكتوبر  31يوم (نهاية األجل األقصى لعملية التسجيل اإلداري ) أ

  .موعة من الطلبة المعنيينجفيها م والتي شاركتعديل قائمات النجاح بعد نهاية عملية التثبت  إثر) ب

ويصلكم صحبة هذا قائمة الطلبة المزمع دعوتهم في صورة التأكد من حصول شغورات فعلية مستخرجة حسب 

  .جدارة الترتيب العام

  

  والســالم    

  المديـر    
  

  عبد العزيز الهنتاتي    

  

  
  .ر بالموقع اإللكترونينسخة للنش

  :نسخة للحفظ بملف

  .مناظرات التسجيل بالماجستيرات


