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جامعة سطيف  1فرحات عباس ترافق املتحصلين على شهادة البكالوريا من خالل تنظيم أبواب مفتوحة وفق
النمطين الحضوري و االفتراض ي
تنظم جامعة سطيف  1فرحات عباس أبواب مفتوحة وفق النمطين الحضوري واإلفتراض ي خالل األيام
الجارية ابتداء من يوم األحد  17جويلية إلى غاية يوم األربعاء  20جويلية ،وذلك بقسم العلوم الفالحية -مجمع
الباز ،حيث سخرت إدارة الجامعة في هذا الشأن ظروف اإلستقبال الجيدة للطلبة الجدد املتحصلين على
شهادة البكالوريا من خالل فريق من األساتذة واملوظفين املؤهلين واملختصين في البيداغوجيا وشؤون الطلبة،
حرصا على توفير املرافقة الالزمة ،لإلجابة عن كافة االشنشااالت واالستفسارات ،وتقديم اإلرشادات والنصائح
الالزمة من خالل تقديم فيديوهات تشرح مختلف مراحل التسجيل ،مطويات ،مناشير وبطاقات تقنية مفصلة
لعروض التكوين املختلفة في األطوار الثالثة.
باملوازات مع ذلك ،تتيح الجامعة منصة إلكترونية للطلبة املتحصلين على شهادة البكالوريا ،تمكنهم من
اكتشاف رحاب الجامعة والتخصصات املتاحة على مستوى الكليات واملعاهد ،من أجل اإلحاطة بجميع
املعلومات املفيدة املتعلقة بالتسجيالت األولية والنهائية ،فضال على ميادين وفروع التكوين املتاحة على مستوى
جامعة سطيف  1فرحات عباس ،بما في ذلك الخدمات الجامعية البارزة في :املنحة واإليواء والنقل واإلطعام.
الجدير بالذكر ،أن جامعة سطيف  1فرحات عباس صرح علمي كبير ،إذ حازت على املرتبة الثالثة ضمن
التصنيف الوطني ملؤسسات التعليم العالي الجاائرية ،فضال على أنها تتوفر على  5كليات و 3معاهد بارزين في:
كلية الطب ،كلية التكنولوجيا  ،كلية العلوم  ،كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،كلية علوم
الطبيعة والحياة ،معهد الهندسة املعمارية وعلوم األرض ،معهد البصريات وميكانيك الدقة ،معهد علوم
وتقنيات املواد ،وينتسب إليها  36369طالب من بينهم طلبة أجانب من  21دولة مختلفة ،مؤطرين من طرف
 1547أستاذا ،كما تحوز على  44مخبر بحث ووحدة بحث ،فضال على إبرامها للعديد من االتفاقيات الوطنية
والدولية.
شهدت هذه األبواب املفتوحة إقبال من طرف الطلبة الجدد املتحصلين على شهادة البكالوريا رفقة
أهاليهم ،الذين عبروا على امتنانهم وشكرهم على هذه املرافقة البيداغوجية التي تسهل عليهم عملية اختيار
ميدان التكوين الذي يلبي طموحاتهم ،ويتوافق مع قدراتهم.
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