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إعالن نتائج الإختيار لمذكرات الماستر 2021/2022 
لجميع التخصصات ( القانون الجنائي، االداري، االعمال، البيئة، العقاري)

يعلن قسم الماستر ومكتب شعبة فريق التكوين في الحقوق نتائج المرحلة األولى لإختيار مذكرات الماستر 2 
للسنة الجامعية 2021/2022 لجميع التخصصات(جنائي، اعمال، اداري، بيئة وعقاري) بحسب معدل االستحقاق( معدل 

الترتيب) تطبيقا لنص المادة 05 من القرار362 .
وعليه يكون على الطلبة اللذين لم يوفقو في المرحلة األولى إختيار موضوع آخر حسب القائمة المعلنة للمواضيع  

المتبقية، بحسب الأسبقية في الإختيار لموضوع واحد.
وعلى الطلبة التقيد بإختيار أحد الموضوعات المعلنة المعتمدة من الهيائت العلمية، ويتم تسجيل الموضوعات 

بهذه المرحلة الثانية بحسب االسبقية وفق الخطوات التالية :
يتم الإختيار للموضوع ضمن القائمة المعدة في سجل الخاص بذلك بمكتب الماستر2 يسجل فيه الطالبين الإسم  

واللقب أمام الإختيار المحدد وإسم المشرف وإمضاء أحد الطالبين .
بعد تأكيد الإختيار يتم تسجيل الموضوع "بإستمارة تسجيل موضوع مذكرة ماستر" متوفرة بمكتب الماستر 2  

أو تحمل من الموقع االلكتروني للكلية، وتمضى من طرف الطالبين والأستاذ إجبارياً، وتودع االستمارة 
فيما بعد بمكتب الماستر2.

يفضل اشتراك طالبين في مذكرة واحدة لكفاية عدد المواضيع المختارة وقدرة االساتذة على االشراف. 
الطلبة أحرار في إختيار الأستاذ المشرف مع االلتزام بأساتذة القسم الدائمين في حدود 05 مذكرات لكل أستاذ،  

وتسند مسؤولة الشعبة المشرفين للطلبة اللذين لم يتمكنو من إختيار المشرف .
حدد  تاريخ إنطالق المرحلة الثانية بحسب األسبقية بداية من تاريخ 08/11/2021  إلى غاية 30/11/2021   

.
تنطلق عملية التسجيل تحت إشراف مسؤولة الشعبة يوم 08/11/2021 بالقاعة CFA 02على الساعة:  

10:00 تخصص قانون العقاري واألعمال والبيئة . 
11:30 تخصص االداري والجنائي . 

تُولي إدارة قسم الحقوق ومكتب الشعبة الأهمية البالغة لتقيد الطلبة بموضوعات المذكرات المعتمدة وهي كافية،      
وسيمنح للطلبة تاريخاً محدداً لضبط العناوين وتعديلها إن لزم األمر فيما بعد، ويتوجب على الطلبة التحلي بروح 
المسؤولية واإلحترام وعدم التدافع والتجمع الكثيف يوم انطالق التسجيالت بالقاعة 02 وضرورة التقيد بالإجراءات 

الوقائية الصحية من تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.


