
  إعالن خاص بالطلبة

   �ب كشف النقاط األص�� للب�الور�ا

  ال'�ب ال&%ا$ي/1

  ال'�ب ال&%ا$ي لكشف نقاط الب�الور�ا يكون بتقديم الوثائق التالية :

  مم<=> من طرف رئ7س القسم _طلب خطي

  _بطاقة الطالب (�K حالة الضياع تصر�ح بضياع مستخرج من طرف مصاAB األمن)

  املركز�ة Uستخرج من املكتبة املركز�ة ( صاB�ة للسنة الدراسية اB�الية) املكتبةP'Qة من تNOئة _

  ( صاB�ة للسنة الدراسية اB�الية) PBدامات اXBامعيةاملنحة Uستخرج من مدير�ة اP'Qة من تNOئة _

  ( صاB�ة للسنة الدراسية اB�الية) PBدامات اXBامعيةاإلقامة Uستخرج من مدير�ة اP'Qة من تNOئة _

توضع ع�i ظgر كشف النقاط األص�� للب�الور�ا عالمة  �ب f%ا$ي حيث أنھ ال يمكن الX'bيل مرة أخرى بأي  مالحظة :

  مؤسسة جامعية.

  إلغاء الX'bيل/2

 �K يل بب�الور�ا أخرىX'bيل يكون من أجل الX'bمؤسسة جامعيةأي إلغاء ال  

  الوثائق املطلوrة :

  _طلب خطي مم<=> من طرف رئ7س القسم

  اء (P'Qة من كشف نقاط الب�الور�ا املراد الX'bيل s%ا)_مNOر اإللغ

  _بطاقة الطالب (�K حالة الضياع تصر�ح بضياع مستخرج من طرف مصاAB األمن)

  املكتبة املركز�ة Uستخرج من املكتبة املركز�ة ( صاB�ة للسنة الدراسية اB�الية)P'Qة من تNOئة _

  ( صاB�ة للسنة الدراسية اB�الية) مدير�ة اPBدامات اXBامعية املنحة Uستخرج منP'Qة من تNOئة _

  اإلقامة Uستخرج من مدير�ة اPBدامات اXBامعية ( صاB�ة للسنة الدراسية اB�الية)P'Qة من تNOئة _

  مالحظة : 

  _توضع ع�i ظgر كشف النقاط األص�� للب�الور�ا امللiu عالمة إلغاء الX'bيل .



  

3/Nwالتنازل عن املاس  

  التنازل عن املاسNw يكون بتقديم امللف التا�z لدى رئ7س القسم

  _طلب خطي مم<=> من طرف رئ7س القسم

  _بطاقة الطالب (�K حالة الضياع تصر�ح بضياع مستخرج من طرف مصاAB األمن)

  املكتبة املركز�ة Uستخرج من املكتبة املركز�ة ( صاB�ة للسنة الدراسية اB�الية)P'Qة من تNOئة _

  املنحة Uستخرج من مدير�ة اPBدامات اXBامعية ( صاB�ة للسنة الدراسية اB�الية)P'Qة من تNOئة _

  صاB�ة للسنة الدراسية اB�الية) ( اإلقامة Uستخرج من مدير�ة اPBدامات اXBامعيةP'Qة من تNOئة _

  إستخراج بطاقة طالب أخرى 

الوثائق التالية لدى رئ7س القسم مقابل استالم بطاقة طالب ورقية Uسمح الستخراج بطاقة طالب أخرى يجب تقديم 

  للطالب استعمالgا ملدة شgر و Uعاد للقسم من أجل استالم البطاقة اXBديدة:

  �K حالة الضياع /1

  _تصر�ح بضياع مستخرج من طرف مصاAB األمن

  _شgادة الX'bيل للسنة الدراسية اB�الية

  _صورة شمسية

  يح خطأ �K اإلسم و اللقب�K حالة ت��/2

  _شgادة امليالد (أو اB�كم القضا$ي �K حالة Uغي��K N اإلسم و اللقب)

  _شgادة الX'bيل للسنة الدراسية اB�الية

  _صورة شمسية 

  مالحظة :

  _ال يتم استخرج بطاقة طالب أخرى �K حالة التغي�N ب�ن االسم و اللقب 

  



  العطلة األ�اديمية

  رئ7س القسم مقابل وصل استالم يودع امللف لدى

  _طلب خطي 

  _املNOر

  _بطاقة الطالب (�K حالة الضياع تصر�ح بضياع مستخرج من طرف مصاAB األمن)

  _تNOئة املكتبة املركز�ة Uستخرج من املكتبة املركز�ة ( صاB�ة للسنة الدراسية اB�الية)

  لسنة الدراسية اB�الية)_برئة املنحة Uستخرج من مدير�ة اPBدامات اXBامعية ( صاB�ة ل

  _تNOئة اإلقامة Uستخرج من مدير�ة اPBدامات اXBامعية ( صاB�ة للسنة الدراسية اB�الية)

�سلم للطالب P'Qة من مقرر العطلة األ�اديمية الحقا (�عد إنقضاء فNwة إيداع امللفات �شgر)._  

  إعادة اإلدماج من العطلة األ�اديمية

  يودع طلب خطي لدى رئ7س القسم 

  يوما. 15_�ستلم الطالب  P'Qة من مقرر إعادة اإلدماج و شgادة الX'bيل و بطاقة الطالب الحقا �K أجل ال يتعدى 

  

  عملية ت��يح األخطاء املوجودة �K اإلسم و اللقب

 PROGRESع�i األرضية الوطنية 

الطلبة الذين لد�%م أخطاء �K اإلسم ، اللقب ،تار�خ و م�ان اإلزدياد يتوجب عل�%م اإلتصال بالقسم إلجراء الت��يح 

  املناسب 


