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انطارف .............................. :

إعـــــــــــالٌ
إنى انطهبت انراغبيٍ في يىاصهت دراستهى في طىر انًاستر
تخصص  :عهى إجتًاع تًُيت و تسيير انًىارد انبشريت
تعٍٓ جايعت انطارف  ،كهيت انعهىو االجتًاعيت و اإلَساَيت عٓ فتح تخصص في اٌطىس اٌثأي ي َ د
(ِاستش) في عٍُ االجتّاع تخصص :عهى إجتًاع تًُيت و تسيير انًىارد انبشريت ٌٍ ،سٕح اٌجاِعيح
. 2015/2014
اٌّطٍىب ِٓ اٌطٍثح اٌشاغثيٓ في ِىاصٍح دساستهُ في طىس انًاستر و اٌزيٓ تتىفش فيهُ اٌششوط ًِ ،ء
االستّاساخ اٌخاصح تزٌه و إيذاعها سفمح ٍِفاتهُ ٌذي ِصاٌح اٌىٍيح اٌّعٕيح و رٌه إتتذاءا ِٓ 01:سبتًبر
 2014و إنى غايت  10سبتًبر  ، 2014و هى أخر اجم الستقبال انًهفاث .
يالحظــــــــــت :
 تسحب االستًاراث يٍ أياَت قسى عهى االجتًاع .
 يهف انترشح يجب أٌ يتكىٌ يٍ انىثائق انتانيت:
 .1طٍة خطي.
ٔ .2سخح طثك األصً ٌشهادج اٌثىاٌىسيا.
ٔ .3سخح طبق األصم نشهادة انهيساَس في عهى االجتًاع .L M D
 .4وشف إٌماط األصٍي أو صىسج طثك األصً ِصادق عٍيها ٌٍّشىاس اٌذساسي اٌجاِعي .
 .5شهادج حسٍ انسيرة وانسهىك ِّضيح ِٓ طشف سئيس اٌمسُ اٌزي تاتع فيٗ اٌّتششح ِشىاسٖ اٌذساسي (
حسب انًُىرج انًرفق) .وفي حاٌح تٕمً اٌطاٌة تيٓ ألساَ أو جاِعاخ ِختٍفح فإٔٗ ِٓ اٌىاجة تمذيُ عذج
شهاداخ ٌحسٓ اٌسيشج واٌسٍىن
 .6استّاسج اٌتششحٍِّ ،ىءج وِّضيح ِٓ طشف اٌّتششح.
 .7شهادج ِيالد سلُ ( ) 12
 .8صىستيٓ شّسيتيٓ .
ٔ .9سخح ِٓ تطالح اٌتعشيف اٌىطٕيح ِصادق عٍيها .
 )02(.10ظشف ِعٕىْ ِع ( )02طاتع تشيذي.
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