
  كلية العلوم إلانسانية والاجتماعية  سيدي بلعباس/جامعة الجياللي ليابسس 

كلفة بالتدريس و شؤون الطلبة
ُ
 نيابة العمادة امل

 

 . الكلية قبول طلبات التحويل فيلشروط  7 و لفامل
DOSSIER ET CONDITIONS D’ACCEPTABILITE DES DEMANDES DE TRANSFERT  

أن عملية التحويالت بين الكليات من صالحيات لجنة التحويالت برئاسة نائب العميد املكلف  نخبركم

الوثائق من متكون  بيداغوجي بملف أن يتقدم ( ة)بالتدريس و املسائل املتعلقة بالطلبة ، املطلوب من الطالب 

 . 2112 سبتمبر 21إلى  مبرتسب 21 منفي رئاسة الجامعة املحددة خالل الفترة القانونية ( مصورة) التالية 

 22/21/1212إلى  12 :التسجيالت  – 12/21/1212إعالن النتائج  -1212 سبتمبر 11و  12دراسة امللفات الكاملة يومي 

  Progresعلينا إدراجهم في منصة بروقرس –  أن أسماء المقبولين  الجميعليكن في علم 
 

 رقم السجل و ُموقع عليها وعليها  ،نسخ 2في  من مصالحتا( ة)الطالب يتسلمها  التحويل استمارةين وثيقة يتح

  ] .مصلحة التدريس ةمن قبل رئيس إيداع امللف تاريخ
ُ
 ت

ُ
 [ستقبلة و ليس الكلية ألاصليةسلمها الكلية امل

 (.مالحظة من أجل التحويلأبدا  ال تقبل )   2112/1121 (التسجيل)شهادة املدرسية نسخة مصورة ال 

  وثيقة إجبارية وأساسية في عملية التحويل نظًرا ألهمية املعلومات)  البكالوريانسخة مصورة من كشف نقاط 

 (.الشعبة ، سنة الحصول عليها، املعدل، الختم خلف الكشفك:  تثبت أن الطالب يدرس

  ُسجلين بانتظام و )منذ تاريخ التسجيل ألاول  لكل شهادات التسجيل سخ مصورةن
ُ
أي التحويل يعني الطلبة امل

   .(للسنة املاضية و السنة ما قبلها خاصة  - فراغ يعتبر تخلي عن الدراسة

   من توقيع رئيس القسم أو نائب العميد الكلية ألاصلية شهادة الوضعية التأديبية. 

  سخ مصورة
ُ
و  ( ة)للطالب  ةـــتكشف الوضعية البيداغوجي)منذ تاريخ التسجيل ألاول  لكل كشوف النقاطن

 (.السنة ألاخيرةخاصة 

  للوليتحويل منهي  –السكن العائلي  إلاقامة فيتغيير ك) في الشعبة املباشر لطلب التحويلوثيقة السبب ..... 

 

 
 اثم مراقبة  ال يكتمل إال بعد بإيداع القبول النهائيقرار  –تنبيه 

ً
و ختم الكلية  موافقة، توقيع يتضمن: مللف كامال

 ( نائب العميد)ألاصلية 

      .ذهاب-و التوقيع في السجل أصلية نسخ 2بـ  وثيقة إلغاء التسجيل  ني عمن املطلب يُ : ذهاب /للتحويل –تنبيه  

   


