
  إعالن عن الترشح للدراسة في الطور الثاني  ماستر

في  2016/2017عن فتح باب الترشح للتكوین في الماستر بعنوان السنة الجامعیة  1تعلن جامعة فرحات عباس سطیف  

  . 2016جویلیة  21جویلیة إلى الخمیس  10من األحد  الممتدة الفترة خاللمختلف التخصصات المقترحة وذلك 

فعلى حاملي شھادات لیسانس ل م د أو شھادات النظام الكالسیكي الراغبین في الترشح إیداع ملفاتھم على مستوى   

 كلیات ومعھدي الجامعة  في الفترة المذكورة أعاله.

  

  الملف المطلوب: 

  ).طلب معلل (یحمل من موقع الجامعة -

  ).شرفي مصادق علیھ ( یحمل من موقع الجامعة تعھد -

  نسخة من شھادة البكالوریا (كشف النقاط) أو شھادة أجنبیة معادلة لھا. -

نسخة من الشھادة التي تسمح بالتسجیل في الماستر (لیسانس ل.م.د، لیسانس نظام كالسیكي، شھادة الدراسات العلیا  -

DES.(شھادة مھندس دولة ،  

من كافة كشوف النقاط للمسار الجامعي المتبع. (إضافة إلى مقررات إعادة اإلدماج أو استئناف الدراسة بعد  نسخ -

  االنقطاع أو العطلة األكادیمیة إن وجدت).

  الوثیقة الوصفیة الملحقة بالشھادة (بالنسبة لشھادات نظام ل.م.د). -

  سة األصلیة بالنسبة للقادمین  من مؤسسة أخرى للتعلیم العالي .شھادة تبرز الوضعیة التأدیبیة للمترشح، تمنحھا المؤس -

  ص .* ال یقبل أي ملف ناق

  ، یمكنھم إیداع طلب معلل فقط .2016دورة  1* بالنسبة لخریجي نظام ل م د جامعة فرحات عباس سطیف 

  . 2016جویلیة  26الثاء الث –جویلیة  24تتم دراسة الملفات و ترتیب المترشحین في كل تخصص في الفترة من األحد 

  . 2016جویلیة  28: یوم الخمیس  2017-2016یتم اإلعالن عن قائمة الطلبة المقبولین في الماستر 

   2016أوت  01 اإلثنینیتم استقبال الطعون في نتائج الترتیب مباشرة بعد اإلعالن عن قائمة المقبولین إلى غایة یوم 

والتسجیل النھائي للطلبة المقبولین في  2016أوت  04یتم اإلعالن عن النتائج النھائیة بعد دراسة الطعون یوم الخمیس 

 . 2016الماستر على مستوى الكلیات والمعھدین في األسبوع األول من شھر سبتمبر 

نوفمبر  03المؤرخ في  714رقم  یتم ترتیب المترشحین حسب االستحقاق، وفق االجراء المحدد في القرار الوزاري* 

  والمتضمن كیفیات ترتیب الطلبة. 2011

 09المؤرخ في  363یتم توزیع المترشحین حسب كل فئة من فئات المتخرجین المحددة في القرار الوزاري رقم * 

 والمتضمن شروط التسجیل في الدراسات الجامعیة لنیل شھادة الماستر. 2014جوان 

 لتخصصات المقترحة یرجى الدخول لمواقع اإلنترنت الخاصة بكلیات ومعھدي الجامعة .* لإلطالع على مختلف ا

 


