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 متوفرة  في ميدان الأدب العربييالمناصب ال 

  عدد المناصب المتوفرة التخصص الشعبة القسم

 الشروط:

  ل.م.د بالنسبة للطلبة نظامL.M.D: 

 فما فوق 21/12معدل القبول  -

 .ص المدرج يكون وفقا للدراسة في الليسانسالتخص   -

 على الرابط دالملف حسب ما هو محد   مرفقاتملء االستمارة كاملة وإرفاق نسخ رقمية من  -

 .وإرفاق السيرة الذاتية  بالنسبة للطلبة الخارجيين ،ةالتأديبيالمجالس عدم المثول أمام وثيقة  -

 بالنسبة للطلبة نظام كالسيك: 

 فما فوق 22/12معدل القبول  -

 ص المدرج يكون وفقا للدراسة في الليسانسالتخص   -

 دالملف حسب ما هو محد  مرفقات  ملء االستمارة كاملة وإرفاق نسخ رقمية من -

 وإرفاق السيرة الذاتية  بالنسبة للطلبة الخارجيين ،ةالتأديبيالس عدم المثول أمام المج -

 بالنسبة للموظفين إرفاق رخصة مزاولة  الدراسة -

 مالحظة هامة: ملفات المدارس العليا  تتم دراستها طبقا للمناصب البيداغوجية والمناشير التنظيمية الجديدة
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 الفنونالمناصب المتوفرة  في ميدان 

 

  بالنسبة للطلبة نظام ل.م.دL.M.D: 

 فما فوق 21/12معدل القبول  -

 التخص ص المدرج يكون وفقا للدراسة في الليسانس. -

 ملء االستمارة كاملة وإرفاق نسخ رقمية من مرفقات الملف حسب ما هو محد د -

 ، وإرفاق السيرة الذاتية  بالنسبة للطلبة الخارجيين.ةالمثول أمام المجالس التأديبيوثيقة عدم  -

 

 بالنسبة للطلبة نظام كالسيك: 

 فما فوق 22/12معدل القبول  -

 التخص ص المدرج يكون وفقا للدراسة في الليسانس -

 ملء االستمارة كاملة وإرفاق نسخ رقمية من مرفقات الملف حسب ما هو محد د -

 ، وإرفاق السيرة الذاتية  بالنسبة للطلبة الخارجيينةثول أمام المجالس التأديبيعدم الم -

 بالنسبة للموظفين إرفاق رخصة مزاولة  الدراسة -

 مالحظة هامة: ملفات المدارس العليا  تتم دراستها طبقا للمناصب البيداغوجية والمناشير التنظيمية الجديدة -

 الرابط:

20/-quota-master-annee-premiere-en-linscription-pour-mosta.dz/candidatures-https://www.univ 

 

 مالحظة هامة:

لى  71كل الملفات س تدرس في الفترة الممتدة من  ر من طرف لجان الترتيب والتوجيه المعينة والمختصة بذلك وفقا من شهر سبتمب 22ا 

 من نفس الشهر 22سبتمبر الى غاية  22للمقررات والمناشير التنظيمية وس يكون ال عالن عن نتائج الطلبة المؤهلين  ابتداء من 

 ابلتوفيق للجميع

 

 انئب العميد للبيداغوجيا
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