
 يـــــــــي والبحث العلمـــــــــــم العالــــــزارة التعليو

 2ني سطيفـــني دابغــــــامعة محمد ملـــــــــج

 لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية

 

 ة ـــــــــــــرتحش لدلراســن الــالن عــــــــــــاع

 يف الطور الثاين من التكوين يف نظام ل.م.د )ماسرت(
 

الراغبني يف الرتحش لدلراسة يف  وليسانس الكس ييكالطلبة احلاصلني عىل شهادة الليسانس نظام ل.م.د  ، اكفةوقاحلققسم والعلوم الس ياس ية:  قوقتعمل لكية احل

   2017/2018للس نة اجلامعية  التسجيالتالطور الثاين من نظام ل.م.د )ماسرت( أ نه مت فتح 

 

 التالية:للمعايري  09/06/2014املؤرخ يف  363 القرار الوزاري رمق خيضع التسجيل يف املاسرت بناء عىلأ وال: 

 

  من طرف املرتحش  املعرب عهناالرغبة 

  الشهادة احملصل علهيا من طرف املرتحش واليت تسمح هل مبزاوةل ادلراسة يف املاسرت 

 نتاجئ املسار اجلامعي للمرتحش 
 

سيمت االإعالن عهنا فور املصادقة علهيا من  2017/2018الس نة اجلامعية ابلنس بة للتخصصات املفتوحة بعنوان  :هـــــــــام

 امئة الهنايئ(اجلهات الوصية )حمرض املو 



شح من الوثائق التالية: ثانيا:   يتكون ملف التر

 يسحب من االإدارة( )منوذجيبني فيه التخصص املراد الرتحش هل طلب خطي  -1

 نسخة من شهادة الباكلوراي  -2

 سانس )ل.م.د أ و الكس يك(نسخة من شهادة اللي  -3

 نسخة من كشوف النقاط مجليع الس نوات  -4

 بنظام ل.م.د( )خاصامللحق الوصفي للشهادة نسخة من  -5

 ابلنس بة للطلبة املتخرجني من خارج اللكية شهادة حسن السرية والسلوك )عدم اخلضوع لعقوبة تأ ديبية( -6

 صوراتن مشسيتان  -7

 نس بة للموظفني( ترخيص اجلهة املس تخدمة )ابل  -8

 

 

 

 

 

 

 

يداع ملف الرتحش عىل مس توى القاعة  الفرتة املمتدة من لخال 48 اثلثا: يمت اإ

 (12.00)عىل الساعة 07/2017/ 02 اإىل الاحد 06/2017/ 20 الثالاثء

 مساء  14.30ىىصباحا ال 09.30من 

 



 ظة:ــــــــــــــــالحــــــم

  ماكنية مواصةل ادلارسة يف الطور الثالث ) دكتوراه ل م د( متاحة يف املؤرخة  136    طبقا للتعلمية الوزارية رمقو املهين سواء ابلنس بة للامسرت الااكدميي اإ
 لعايل والبحث العلمي الصادرة عن مديرية التكوين والتأ هيل اجلامعي وزارة التعلمي ا  01/10/2015

  يداع امللف الا منال ميكن  املعين خشصيا طرف اإ

 آجال املذكورة أ عالهانقص أ و  ملف أ ي اس تقبال ال ميكن  خارج ال

  07/2017/ 06يمت االإعالن عن النتاجئ ال ولية يوم 

  10/07/2017اىل  07/2017/ 09فرتة الطعون من 

  13/07/2017يمت االإعالن عن النتاجئ الهنائية يوم امخليس 

  يداع امللف الهنايئ اترخي  2017سبمترب  10بداية من تأ كيد التسجيل ابإ

                                                                                                         

 

 الادارة   

 


