
 1 جامعة فرحات عباس  سطيف
مديرية الجامعة المكلفة بالتكوين العالي في الطورين األول والثاني  نيابة    

 والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج
  

 "7112/7112" الدخول الجامعي  عالن للطلبةإ
 

 " Mobilité" 3ول 7حركية الطلبة ل -أ
، الراغبين   L3-3ل -والسنة الثالثة  --L2 2ل - لسنة الثانيةليسانس ل م د لطلبة  ، للبيداغوجياتعلم نيابة مديرية الجامعة           

مستوى نيابة مديرية الجامعة تخصصات غير متوفرة بجامعة فرحات عباس ،إيداع طلباتهم على  شعب أو في مواصلة دراستهم في

 .الندوة الجهوية لجامعات الشرق إطارفي لدراستها   " ملحقة رئاسة الجامعة" للبيداغوجيا

 .سا11د إلى 31سا13من   .17/10/7112إلى الثالثاء  12/10/7112من الخميس                                                        

 :الملف المطلوب

 والمؤسسة الجامعية المراد االلتحاق بها. التخصص الشعبة أوطلب خطي يتضمن  -1

 نسخة من شهادة البكالوريا. -4     2112/2112نسخة من شهادة التسجيل للسنة الجامعية  -2

 شهادة حسن السيرة  -5                      نسخ  من كشوف النقاط لسنوات الدراسة. -3

 البيداغوجية(األماكن و القبول تحسب معدال)   7112حامل شهادة بكالوريا أجنبية طالب جزائري  – ب

 سا.11د إلى 31سا13من  .14/10/2112 الخميسإلى  11/10/2112 األحدمن     :التسجيلفترة إيداع طلب  *                

 :الملف المطلوب

 مرتبة حسب رغبة الطالب.ثالث شعب  اختيار يتضمنخطي  تسجيل طلب -1  

                     نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -4.  المعادلة شهادة نسخة من  -3البكالوريا.    كشف نقاطنسخة من   -2  

 " ملحقة رئاسة الجامعةب للبيداغوجياالعملية تتم على مستوى مصالح نيابة رئاسة الجامعة "                                               

 لم يسبق له التسجيل 7112بكالوريا جزائرية قبل حامل شهادة طالب  – جـ

 البيداغوجية(األماكن و القبول تحسب معدال)                                                                    

 سا.11د إلى 31سا13من  .14/10/2112 الخميسإلى  11/10/2112 األحدمن     :التسجيلفترة إيداع طلب  *                

 :الملف المطلوب

 اختيار ثالث شعب مرتبة حسب رغبة الطالب. يتضمنخطي  تسجيل طلب -1  

 -الجامعةمن موقع  يحمل - (Bac Libreتعهد بعدم تسجيل سابق )بكالوريا مترشح حر   -3البكالوريا.    كشف نقاطنسخة من  -2  

 "ملحقة رئاسة الجامعةب للبيداغوجياالعملية تتم على مستوى مصالح نيابة رئاسة الجامعة "                                               

 إعادة توجيه طلبة األقسام التحضيرية – د

األقسام التحضيرية الراسبين والمعاد توجيههم إلى جامعتهم األصلية أن عملية طلبة  ، للبيداغوجياتعلم نيابة مديرية الجامعة      

              الممتدة    الفترة  بها الطالب خالل  المدرسة المسجلمستوى  تتم على إيداع رغبات التوجيه واستالم مقررات التوجية 

 DGEFS/2017/462وذلك حسب مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم  .7112سبتمبر  11إلى  7112سبتمبر  10من 

  و المرفقة مع هذا اإلعالن. 24/12/2112المؤرخة في 

 
 .أي ملف خارج اآلجال المحددة قبول: اليتم  تنبيه


