
                     
  
  

   اللغة العربية وآدابها شعبـة:
 لسانيات عربية تطبيقية   ماستـر:

 

 جتياز مباراة االنتقاء ال الترشيحإعالن 
  عبر البوابة اإللكترونية للكلية 

 

اء     ال ار  ال ال  ع  ة  ان اإلن م  والعل اآلداب  ة  ل ع  ملفات عل  وضع  أن 

ح ش اس  ال ات " ل ان ةل ة ت     "ع
اء ة  2021ش  15م  اب   .2021ش  30إلى غا

  
ح:  ش ن ملف ال  ي

  
اآلداب والعلوم اإلنسانية عين    ليةعميد كالسيد  سم اطلب المشاركة في المباراة ب  -

 مع بيان أسباب اختيار المسلك؛ الشق

 وان المراسلة والبريد اإللكتروني؛ سيرة ذاتية للمترشح مع بيان عن  -

 ؛ الدراسات العربية أو ما يعادلها في خة من شهادة اإلجازة نس -

 ؛بمسلك اإلجازةنسخة من كشف النقط للفصول الستة  -

 ؛ح بدقةي تعبئة استمارة الترش -

 من البطاقة الوطنية؛   نسخة -

 ؛ صورة حديثة  -

 توصيتان من أستاذين؛  -

 . عنوان بحث اإلجازة -

الكلية،حيث يجب عليه فقط وذ المرشح لمقر  المسح الضوئي    لك دون تنقل  وجوبا 

(Scanner)  المتواجد على الموقع    لجميع الوثائق المطلوبة وإرسالها عبر التطبيق

  . اإللكتروني للكلية



   

  
  وفيما يلي جدولة الترشيحات 

  
  2021شتنبر   30شتنبر الى غاية  15األربعاء    التسجيل القبلي بالبوابة اإللكترونية 

عن   الجتياز  اإلعالن  المترشحين  المقابلة  الئحة 

  عن بعد؛ 

  2021أكتوبر   05الثالثاء  

  

  قابلة عن بعد؛ متاريخ ال
  

التاسعة 2021أكتوبر    11االثنين   الساعة  من  ابتداء   ،

  صباحا 

  ؛ 2021أكتوبر   14الخميس   تاريخ اإلعالن عن النتائج النهائية؛ 

  2021أكتوبر  22اكتوبر إلى غاية  15  تاريخ التسجيل بالنسبة للمقبولين؛ 

  . 2021أكتوبر   25  .الدراسةبداية 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        

  " ماستر "لسانيات عربية تطبيقية
  

  استمارة المعلومات
  

  .............................................................. ................................................................................................. االس العائلي: -

ي: -   .............................. ............................................................................................................................. االس ال

اد: - ان االزد   ................... ............................................................................................................................. تارخ وم

ان: -   ............................................................................................. ..............................................................................الع

ي: - وني - .................................................الهاتف ال   ............................................................... :ال اإلل

ض - ة: ال وج(ة)         عازب(ة)         ة العائل (ة)         أرمل(ة)         م ل   م
ال      - ة:         ه ة ال ض غلة:        ال ة ال س ف (اس ال   ) .………………………………………م
  

  المسار الدراسي
  

را: ال ة ال ل عل ...........................................ن ة ال ة: .................................... ها:س   ............................ ال

  

  المؤسسة الجامعية   السنوات الجامعية 
  (تحديد اسم الكلية واسم الجامعة)

  الميزة   المعدل  المسار  المسلك 

            
            
            
            
            
            

  

  ..... ............................................................................................................................. .......................... عنوان البحث: -

  ........................................... ............................................................................................................األستاذ المشرف: -

  ................................................. أصرح بصحة المعلومات الواردة في هذه االستمارة: أنا الموقع أسفله -

 

 
 

 الصورة إجبارية 


