بخصوص التسجٌل فً الماستر
لطلبة الكلٌة الحاملً لشهادة اللٌسانس 2017

ننهً إلى علم المتحصلٌن على شهادة اللٌسانس نظام (ل.م.د) و المرتبٌن ضمن
الطلبة المقبولٌن والراغبٌن فً متابعة الدراسة فً الطور الثانً لتحضٌر شهادة
الماستر ،بأن ملفات التسجٌل تتم على مستوى إدارة الكلٌة خالل الفترة:


من ٌوم األحد  2017/07/02إلى ٌوم الخمٌس 2017/07/13

ملف التسجٌل بالنسبة لحاملً شهادة اللٌسانس من جامعة فرحات عباس :1
 وثٌقة طلب التسجٌل (تسحب من موقع الواب و تمأل بالحاسوب) حقوق التسجٌل  2صور تعهد مصادق علٌه ٌثبت عدم التسجٌل فً مؤسسات أخرىحرر ٌوم 2017/05/03:

بخصوص التسجٌل فً الماستر
لحاملً لشهادة اللٌسانس من خارج الكلٌة أو شهادات النظام الكالسٌكً
(ل.م.د) من خارج الكلٌة أو شهادات النظام
ننهً إلى علم المتحصلٌن لحاملً لشهادة اللٌسانس
الكالسٌكً القدامى أو الجدد و الراغبٌن فً متابعة الدراسة فً الطور الثانً لتحضٌر شهادة الماستر
على مستوى كلٌة علوم الطبٌعة والحٌاة ،جامعة سطٌف  ،1بأن ملفات الترشح تتم على مستوى إدارة
الكلٌة خالل الفترة:
 من ٌوم األحد  2017/06/25إلى ٌوم الثالثاء 2017/07/04


اإلعالن عن النتائج ٌكون بٌن ٌوم الثالثاء 2017/07/11



فترة الطعون تكون من ٌوم األربعاء  2017/07/12إلى ٌوم اإلثنٌن 2017/07/17

ملف الترشٌح:
 وثٌقة طلب التسجٌل (تسحب من موقع الواب و تمأل بالحاسوب) كشف النقاط اإلجمالً نسخة من شهادة البكالورٌا نسخة من شهادة اللٌسانس ( )LMDأو شهادة مهندس دولة أو شهادات أخرى معادلة نسخة عن الملحق الوصفً لشهادة اللٌسانس ()Annexe descriptive du diplôme de licence-

الحالة التأدٌبٌة للطالب )(Etat disciplinaire de l’étudiant

فً حالة القبول ٌجب على المترشح تقدٌم الوثائق اآلتٌة لٌتم تسجٌلة فً أجل أقصاه ٌوم الخمٌس
:2017/07/20
 شهادة البكالورٌا األصلٌة شهادة اللٌسانٌس أو مهندس دولة أو ما ٌعادلها أصلٌة حقوق التسجٌل  2صور تعهد مصادق علٌه ٌثبت عدم التسجٌل فً مؤسسات أخرىحرر ٌوم 2017/05/03:

بخصوص التسجٌل فً الماستر
ملف الترشٌح بالنسبة لحاملً شهادة اللٌسانس أو شهادة مهندس دولة أو ما ٌعادلها من خارج الكلٌة
و ٌنتمً إلى مؤسسة تربطها إتفاقٌة مع الكلٌة
ننهً إلى علم المتحصلٌن لحاملً لشهادة اللٌسانس ( )LMDأو شهادات النظام الكالسٌكً القدامى أو
الجدد والمنتمون إلى مؤسسات تربطها إتفاقٌات مع جامعة سطٌف  1و الراغبٌن فً متابعة الدراسة
فً الطور الثانً لتحضٌر شهادة الماستر على مستوى كلٌة علوم الطبٌعة والحٌاة ،جامعة سطٌف ،1
بأن ملفات الترشح تتم على مستوى إدارة الكلٌة خالل الفترة:


من ٌوم األحد  2017/06/25إلى ٌوم الثالثاء 2017/07/04



اإلعالن عن النتائج ٌكون بٌن ٌوم الثالثاء 2017/07/11



فترة الطعون تكون من ٌوم األربعاء  2017/07/12إلى ٌوم اإلثنٌن 2017/07/17

 ملف الترشٌح-

وثٌقة طلب التسجٌل (تسحب من موقع الواب و تمأل بالحاسوب)

 كشف النقاط اإلجمالً نسخة من شهادة البكالورٌا نسخة من شهادة اللٌسانس (الطور األول ل.م.د) أو شهادة مهندس دولة نسخة عن الملحق الوصفً لشهادة اللٌسانس ()Annexe descriptive du diplôme de licence الحالة التأدٌبٌة للطالب )(Etat disciplinaire de l’étudiant رخصة مزاولة الدراسة ممضاة من طرف المسؤول األول للمؤسسة التً ٌنتمً إلٌهافً حالة القبول ٌجب على المترشح تقدٌم الوثائق اآلتٌة:
 شهادة البكالورٌا األصلٌة شهادة اللٌسانٌس أو مهندس دولة أو ما ٌعادلها أصلٌة حقوق التسجٌل  2صور تعهد مصادق علٌه ٌثبت عدم التسجٌل فً مؤسسات أخرى مالحظة :فً حالة تأخر أي طالب عن الموعد المحددٌ ،تم استبداله بالقائمة االحتٌاطٌةحرر ٌوم 2017/05/03:

بخصوص إعادة التسجٌل
ننهً إلى علم طلبة السنة األولى و الثانٌة لٌسانس و طلبة السنة األولى
ماستر ،بأن ملفات التسجٌل تتم على مستوى إدارة الكلٌة خالل الفترة:


من ٌوم األحد  2016/07/10إلى ٌوم الخمٌس 2016/07/21

ملف التسجٌل:
 تبرئة من مكتبة الكلٌةالمركزي و مكتبة الكلٌة
ة
 تبرئة من المكتبة بطاقة الطالب صورتٌن ( )2شمسٌتٌن حقوق التسجٌل ( 200د.ج) (ال تعنً طلبة الماستٌر فً هذه الفترة)حرر ٌوم :

2017/05/03
نائب العمٌد المكلف بالبٌداغوجٌة

مالحظة:
 تعتبر هذه هً الفترة النهائٌة للتسجٌل و إعادة التسجٌل -ال ٌقبل أي تسجٌل فً بداٌة السنة الجدٌدة ألي عذر كان

Extrait du PV de la Réunion du Conseil
d’Administration élargi
du 02 Mai 2017 à 14h00
 Il a été décidé de retenir :
%

Nombre
M1
M2

N°

Catégories

01

Nouveaux diplômés LMD de l’établissement

02

Nouveaux diplômés LMD des autres établissements

01

03

Anciens diplômés LMD de l’établissement

02

04

Anciens diplômés LMD des autres établissements

00

05

Diplômés du système classique

06

Titulaire d’un diplôme étranger reconnu équivalent

07

Diplômés exerçant dans le secteur socioéconomique (destinés aux personnels des
organismes conventionnés avec l’UFAS 1).
Pour le personnel de l’Université une ancienneté
de cinq ans est exigée.

50 % des inscrits

par spécialité

3

3

1

1

1à3

1à5

Sétif le 03.07.2017
Le vice doyen de la pédagogie

