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عـالن خـاص بالطلبـة الجـدد الملتحقين بالتكوين في الطور الثالثإ  

  2018 -2017دد الملتحقين بالتكوين في الطور الثالث دكتوراه للموسم الجامعي ة الجاص بالطلبالن خإع

طلبة الناجحين في مسابقة االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث دكتوراه للسنة الجامعية نبارك لل
 انه قد تم تحديد رزنامة مواعيد التسجيل وانطالق الدروس على النحو التالي:ونعلمهم ، 2017/2018

  
 تاريخ التسجيل  انطالق الدروس 

 2017نوفمبر 05 إلى غاية   2017أكتوبر  22ابتداء - 2017نوقمير 05ابتداء من  

 

(، 20) نسختين شكل، على أن يقدم الملف على نيابة العمادة للدراسات العليايتم التسجيل على مستوى 
 :الوثائق التالية ويحتوي على

 ،نسخة من شهادة البكالوريا 
 .)نسخة عن كل من شهادة الطور األول و الطور الثاني )ليسانس و ماستر 
 والطور الثانيعن كشوف النقاط لكل من الطور األول  نسخة، 
 ،نسخة عن الوثيقة الوصفية للمعارف والمؤهالت المكتسبة المرفقة لدبلوم الماستر 
  شهادة عدم العمل، أو ترخيص من الهيئة المستخدمة لمزاولة الدراسة فيما يخص المترشحين

 العاملين،
 ،شهادة ميالد أصلية 
 ،صورة شمسية حديثة 
  والعنوانف بريدي عليه الطابع البريدي ظر، 
 .وصل تسديد حقوق التسجيل 
  (2بالنسبة للطلبة القادمين من خارج جامعة سطيف)محضر مناقشة الماستر + نسخة من المذكرة 
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               افة ـل :ضإ

 ،النسخة األصلية لشهادة الماستر 
  لشهادة البكالورياالنسخة األصلية. 
 .النسخة األصلية للوثيقة الوصفية للمعارف والمؤهالت المكتسبة المرفقة لدبلوم الماستر 

  مالحظة: 

  على الطلبة احترام هذه المواعيد مراعاة للسير الحسن لعملية التسجيل على مستوى كل المصالح
  اإلدارية

 ( من يوما ابتداء 15يتم تعويض الطلبة غير المسجلين خالل الفترة المحددة 
من قائمة  آخرينمباشرة من طرف الهيئات العلمية ب ،(05/11/2017غاية  إلى 22/10/2017

 االحتياط وذلك وفق محضر مداوالت المسابقة

تنازل عن المنصب في حالة التسجيل بجامعة أخرى،  تقديم طلبفي أكثر من مسابقة الناجحين الطلبة  وعلى
 2016جوان  02المؤرخ في  547( من القرار الوزاري رقم 16لمادة رقم )وفقا ل


