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 ة لنیل شھادة الماسترـعن فتح فترة الترشح في الدراسات الجامعی

للسنة الجامعیة   التكوین عن بعد

 :  

الترشح بدقة و عنایة في التاریخ المحدد و المعلن عنھ 

                     //:www.umc.edu.dzhttpي للجامعة 

.umc.edelearnhttp://  

           ة ـــد الكلیــعمی

إعالن عن فتح الترشح في الدراسات الجامعیة 

لنیل شھادة الماستر عن بعد في شعبة الحقوق تخصص إدارة محلیة 

ة الشعبیــة الدیمقراطیـة الجزائریـالجمھوری  

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 

 

 جامعة اإلخوة منتوري قسنطینة

وقـــة الحقـــكلی  

 قسم العلوم اإلداریة

 

عن فتح فترة الترشح في الدراسات الجامعی 1تعلن جامعة اإلخوة منتوري قسنطینة

التكوین عن بعدبنظام  " محلیة إدارة" وق تخصص ـفي شعبة الحق

  . 15/10/2016إلى غایة  04/10/2016إبتداء من 

: یرجى من الطلبة الراغبین في الترشح لھذا التكوین عن بعد 

 اإلطالع على شروط الترشح 

الترشح بدقة و عنایة في التاریخ المحدد و المعلن عنھ  المطلوبة في إستمارة تتدوین المعلوما

ي للجامعة نأعاله و ھذا من خالل الموقع اإللكترو

u.dz.umc.ed 25000:و الموقع اإللكتروني ألرضیة التعلیم عن بعد 

 إعالن عن فتح الترشح في الدراسات الجامعیة 

لنیل شھادة الماستر عن بعد في شعبة الحقوق تخصص إدارة محلیة 

2017-2016للسنة الجامعیة   

 

 

 

  

تعلن جامعة اإلخوة منتوري قسنطینة

في شعبة الحق بكلیة الحقوق

إبتداء من  2016-2017

یرجى من الطلبة الراغبین في الترشح لھذا التكوین عن بعد :  ةـمالحظ

اإلطالع على شروط الترشح  -1

تدوین المعلوما -2

أعاله و ھذا من خالل الموقع اإللكترو

و الموقع اإللكتروني ألرضیة التعلیم عن بعد أ

 

 لنیل شھادة الماستر عن بعد في شعبة الحقوق تخصص إدارة محلیة 

http://www.umc.edu.dz/
http://www.umc.edu.dz/
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بصیغة ،محلیة  ارةتخصص إد ،یسمح الترشح في الدراسات الجامعیة لنیل شھادة الماستر في الحقوق

لحقوق لحاملي شھادة لیسانس في ا

بھذا  اللتحاقاغیر أنھ ال یسمح ألي طالب تعرض لعقوبة تأدیبیة خالل مساره الدراسي في اللیسانس 

لماستر في بمؤسسة جامعیة أخرى  لنیل شھادة ا

  لنیل شھادة 

الماستر عن بعد في شعبة الحقوق تخصص إدارة محلیة 

2017

ة الشعبیــة الدیمقراطیـة الجزائریـالجمھوری  

 وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 

 

 جامعة اإلخوة منتوري قسنطینة

 كلیـــة الحقـــوق

 قسم العلوم اإلداریة

 

یسمح الترشح في الدراسات الجامعیة لنیل شھادة الماستر في الحقوق

لحاملي شھادة لیسانس في ا ،2017-2016 ةالجامعی السنةالسنة األولى من 

  ) .ل م د (ام ظأو ن) 

غیر أنھ ال یسمح ألي طالب تعرض لعقوبة تأدیبیة خالل مساره الدراسي في اللیسانس 

بمؤسسة جامعیة أخرى  لنیل شھادة ا إذا كان مسجال ال یسمح للطالب التسجیل بھذا التكوین

لنیل شھادة  لدراسات الجامعیةلشروط الترشح 

 الماستر عن بعد في شعبة الحقوق تخصص إدارة محلیة 

2017-2016للسنة الجامعیة   

  

  

  

  

  

 

یسمح الترشح في الدراسات الجامعیة لنیل شھادة الماستر في الحقوق

السنة األولى من  ، التكوین عن بعد

) كالسیكي( نظام قدیم 

غیر أنھ ال یسمح ألي طالب تعرض لعقوبة تأدیبیة خالل مساره الدراسي في اللیسانس 

  .التكوین 

ال یسمح للطالب التسجیل بھذا التكوین كما

  .الحقوق

  

 



  

  

  : الطلبة الراغبین في الترشح إرفاق إستمارة الترشح بالوثائق التالیة  یرجى من: مالحظة

 .نسخة من شھادة اللیسانس في الحقوق  -

 .لسنوات الدراسة في اللیسانسنسخة من كشوف النقاط  -

 .نسخة من شھادة حسن السیرة  -

أخرى في الدراسات الجامعیة لنیل شھادة الماستر تصریح شرفي بعدم التسجیل بمؤسسة جامعیة  -

 .2017-2016في الحقوق بعنوان السنة الجامعیة 

في  انتقاءبعد قبول الترشح ، ینم إخضاع الطلیة لشروط التسجیل النھائي الذي ینم وفق معیار  -

 .حدود التنظیم المعمول بھ
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