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وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة فرحات عباس -سطيف1
كلية التكنولوجيا

ملف التسجيل في الماستر 1
 -1الطلبة الحاصلون على دبلوم ليسانس ل م د
الملف المطلوب:
 شهادة قبول في الماستر تستخرج من األرضية الرقمية Progres
 استمارة طلب التسجيل في الماستر (تستخرج من الموقع اإللكتروني للكلية)
 تصريح شرفي بعدم التسجيل في جامعة أخرى مصادق عليه (يستخرج من الموقع اإللكتروني للكلية)
 شهادة النجاح االصلية لدبلوم الليسانس  +نسخة منها
 كشف نقاط البكالوريا األصلي للطلبة خارج جامعة سطيف + 1نسخة منه
 نسخة لكشف نقاط البكالوريا للطلبة الذين زاولوا دراستهم بجامعة سطيف1
 كشف النقاط األصلي اإلجمالي لسنوات الليسانس  +نسخة منه للطلبة الذين زاولوا دراستهم خارج جامعة سطيف1
 نسخة لكشف النقاط اإلجمالي لسنوات الليسانس بالنسبة للطلبة الذين زاولوا دراستهم بجامعة سطيف 1
 اإلتفاقية+نسخة منها+تسريح من مسؤول المؤسسة (للعاملين)
 شهادة عدم العمل  +شهادة عدم االنتساب لـ (cnas+casnos) :لغير العاملين
 إستمارة المعلومات (تستخرج من مصلحة التدريس للقسم)

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة فرحات عباس -سطيف1
كلية التكنولوجيا
 شهادة ميالد
 وصل حقوق التسجيل ( 022دج)
 صورتان شمسيتان حديثتان

 -2طلبة المعبر مهندس – ماستر (:)Passerelle Ingénieur - Master
الملف المطلوب:


 02شهادة ميالد

 30 صور شمسية حديثة
 دبلوم مهندس دولة (الشهادة األصلية)  +نسخة
 كشف نقاط البكالوريا األصلي  +نسخة
 كشف النقاط اإلجمالي األصلي للسنوات ( + )5+4+0+2+1نسخة
 وصل حقوق التسجيل ( 233دج)
 نسخة من االتفاقية المبرمة بين الجامعة و المؤسسة المستخدمة
 رخصة مزاولة الدراسة للعاملين ممضاة من طرف اآلمر بالصرف
 شهادة عدم العمل  +شهادة عدم االنتساب لـ (cnas+casnos) :لغير العاملين
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة فرحات عباس -سطيف1
كلية التكنولوجيا
 إستمارة المعلومات (تستخرج من مصلحة التدريس للقسم)
 طلب التسجيل في الماستر (يستخرج من الموقع اإللكتروني للكلية)
 تصريح شرفي بعدم التسجيل في جامعة أخرى مصادق عليه (يستخرج من الموقع اإللكتروني للكلية)

 -3طلبة المعبر د ج ت – ليسانس (:)Passerelle DEUA - Licence
الملف المطلوب:













 32شهادة ميالد
 30صور شمسية
شهادة النجاح األصلية  +نسخة
كشف نقاط البكالوريا األصلي  +نسخة
كشف النقاط اإلجمالي األصلي للسنوات ( + )0+2+1نسخة
رخصة مزاولة الدراسة للعاملين ممضاة من طرف اآلمر بالصرف
شهادة إدارية تثبت أن المعني في حالة انتداب
شهادة عدم العمل  +شهادة عدم االنتساب لـ (cnas+casnos) :لغير العاملين
إستمارة المعلومات (تستخرج من مصلحة التدريس للقسم)
طلب التسجيل في الليسانس (يستخرج من الموقع اإللكتروني للكلية)
تصريح شرفي بعدم التسجيل في جامعة أخرى مصادق عليه (يستخرج من الموقع اإللكتروني للكلية)
وصل حقوق التسجيل ( 233دج)
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