
Ministry of Higher Education and Scientific 
Research 

 
University M’hamed BOUGARA 

Boumerdes 

 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

People’s Democratic Republic of Algeria 
 

 
 

 
  

 ونيـــكمعــهـــد الهندســـة الكهـربـائيـة و اإللكتـر 
Institute of Electrical and Electronic Engineering 
 

 2022/06/21بومرداس في:            

  

  2إعالن لطلبة ماستر                             
  بخصوص سير المناقشات 

  
المناقشات،   لعملية  الحسن  السير  طالب  قصد  (ال  السنةنذكر  ماستر  بأن    ) M2ثانية 

 ما يلي:  تماًمافإنه يحضر  عليه  و   .بيداغوجيعمل   مناقشاتال

  اتخالل فترات المناقش(  التحفالتنظيم.( 

 يلزم أعضاء   الشيء القليل الذي(ماعدا  جميع أنواع الكعك والمشروبات    دخالإ

 . اللجنة و المترشحين) 

 الدخان قنابلو  فوضى و الصراخال . 

 ية سمقائمة اإلالإرسال    مع   لكل مترشحإال لشخصين    صال يرخ  .ب ن ألجاا  دخول  

  .مناقشةساعة من الموعد المقرر لل  24ن األم مصلحةإلى 

 

 . المعنيينضد  ة خذ إجراء تأديبيفي حالة عدم احترام االجراءات، ستت

نشجع الطلبة الذين ناقشوا بتنظيم حفل تخرج الدفعة بعد االنتهاء من    -  مالحظة:
  م الطلبة و أساتذتهم. ض)، ي2022/ 06/07األفضل يوم األربعاء (المناقشات 

 

 ... بالتوفيق للجميع مع متنياتنا  

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 

 جامعة امحمد بوقرة 
 بومرداس 
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Announcement for Master 2 students 
   concerning the defenses procedures 

In order to properly carry out the defense process, we remind second-year 
Master (M2) students that the defenses are an academic task. Therefore, the 
following is prohibited: 

 The organization of parties (during defense periods). 

 The introduction of all kinds of cakes and drinks (except the few for 

committee members and candidates). 

 Chaos, screaming and smoke bombs. 

 Entry of foreigners. Only two people are authorized for each 

candidate, the list of names must be sent to the Security Service 24 

hours before the date scheduled for the defense. 

 

If the procedures are not respected, disciplinary sanctions will be 
taken against the persons concerned. 

Note: - We encourage students who have defended to organize the end of year 
ceremony of the promotion after the end of the defenses (preferably on 
Wednesday 06/07/2022), includes students and their professors. 

 

With best wishes to all... 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 

 جامعة امحمد بوقرة 
 بومرداس 

 


