
 
 كلية اآلداب و اللغات

قسم اللغة و األدب العربي 

 1ظلبت املاستر  خاص بإعالن 

ه 1هىهي إلى علم ظلبت املاستر 
ّ
:  أه

 و وضعهاو جوقيعها من طزف ألاسخاذ املشزف، مذكزة الخخزج، موضوعاث حسجيل اسخمارة مأل هميمكن_  1

 (03قاعت  )على مسخوى مكخب مسؤولت الشعبت 

 .  جالث مركساث فلغكل أسخاذ له الحم في إلاشساف على  _3

ز عليه اخخياز مشسف على مركسجه، ًخم جىجيهه من ظسف إلادازة - 4
ّ
 .كل ظالب حعر

حكيم_ 4
ّ
خضع املىضىعاث املخخازة إلى الخ

ُ
عسق إليها زفض بعضها   فيمكن ،سخ

َّ
إذا جبت أهه سبم الخ

 .، و لهرا ًجب الخأكد كبل أي حسجيل 

 .عمليت حسجيل املىضىعاث مسخمسة إلى نهاًت السداس ي الثاوي  _ 5

 

  :مالحظاث 

 .ًمكن الخلسب من زئيس اللسم ، أو مسؤولت الشعبت لإلجابت عن أي اسخفساز أو إشكال _   

  .2019عمليت الخحكيم جخم في بداًت شهس أكخىبس                      _  

 

 وفلكم هللا
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 كلية اآلداب و اللغات

قسم اللغة و األدب العربي 

 2ظلبت املاستر خاص بإعالن 

:  أهه 2هىهي إلى علم ظلبت املاستر 

، و حسخمس العمليت إلى نهاًت السداس ي 22/04/2019سيشسع في مىاكشت مركساث الخخسج بداًت من _ 1

 .الثاوي 

 جخىكف املىاكشاث خالل فترة إجساء امخحان السداس ي الثاوي _ 2

 ال ًمكن للعالب مىاكشت املركسة ،إال بخلدًمه لترخيص مىكع من ظسف ألاسخاذ املشسف ٌسمح له _ 3

  .برلك  

ح شسفي ًؤكد النزاهت العلميت مصادق _ _ 4  ال ًمكن للعالب مىاكشت املركسة ،إال بخلدًمه لخصٍس

 .عليه من ظسف البلدًت 

  ، ٌسخحسن جحميلها من مىكع الكليت  Page de Garde كصد جىحيد الصفحت الىاجهت _  5

   .14/04/2019سيعلن عن لجان املىاكشت ًىم ألاحد - 6

م وسخت من املركسة لكل عضى من أعضاء املىاكشت ، و ًلدم كسص مضغىط _ 7 لدَّ
ُ
ملسؤولت CDج

 .الشعبت 

ب املركسة بعد مىاكشتها، و جلدًم وسخت منها إلى مسؤولت املكخبت _ 8  ًجب جصٍى

 

 :  مالحظاث 

ح الشسفي من مىكع الكليت            _       ًمكن سحب الترخيص بئًداع املركسة ، و الخصٍس

 .ًمكن الخلسب من زئيس اللسم ، أو مسؤولت الشعبت لإلجابت عن أي اسخفساز أو إشكال            _    

 

 

 وفلكم هللا
 

 
 

 

 


