
 

 

   

  مالحظات  مكان ايداع الطلبات  الطلباتريخ ايداع   نوع العملية
الطلبة املعنيني حباالت تسوية وضعية  -1

الغياب غري املربر خالل فرتة التقوميات 
ن اخلريفية والربيعية( برسم املوسم ) الدور

  2019/2020اجلامعي 
  

  
  
  

اىل  01/09/2021من 
11/09/2021  

  
 
   5مدرج 

ئق املطلوبة  :الو
ئق طلب خطي موجه للسيد العميد يوضح أسباب  - التغيب والو

 املربرة للغياب،
  نسخة من وصل التسجيل -
حلضور خالل املوسم اجلامعي  -   .2021/2022التزام 

لسحب النهائي لشهادة البكالور غري :مالحظة الطلبة الذين قاموا 
ذه العملية   معنيني 

لطلبة اجلدد حاملي بكالور ا تسجيل -2
2021  

االيداع االلكرتوين للطلبات من  -1
 31/08/21اىل  25/08/21

جلامعة   عرب بوابة التسجيل القبلي 
ايداع ملفات التسجيل النهائي  -2

لكلية حسب املوعد احملدد يف وصل 
  التسجيل القبلي

اىل  06/09/2021من 
11/09/2021  

بوابة التسجيل القبلي  -1
  امعةجل

  
ايداع ملفات التسجيل  - 2

لكلية حسب املوعد النهائي 
  احملدد يف وصل التسجيل القبلي

ملؤسسة ئق املطلوبة لوضع ملف التسجيل النهائي    :الو
  نسختني من وصل التسجيل القبلي -
  شهادة البكالور األصلية -
  نسخ مصادق عليهما من شهادة البكالور 2 -
  التعريف الوطنية مصادق عليهانسخة من بطاقة  -
  صور فوتوغرافية حديثة 2 -

  ايداع طلبات االنتقال -3
  :جدا هام
لنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم  -

حدى مؤسسات القطب اجلامعي  أيت 
بشهادة  إلدالءغري مطالبني ملول 

  السكىن
شهادة البكالور من  ال جيب سحب -

ائية إال بعد املؤسسة األ صلية بصفة 
االعالن عن الئحة الطلبة املقبولني بعد 

  إنتهاء آجال وضع الطلبات

اىل  06/09/2021من 
11/09/2021  

 
 
 
 

 5مدرج 
 
 

سيتم اإلعالن عن الطلبات 
  الكلية مبوقع ائيا املقبولة

ئق املطلوبة   :الو
طالب دوافع يشرح فيه ال طلب خطي موجه للسيد عميد الكلية -

  .االنتقال اىل املؤسسة
) أو وصل التسجيل(نسخة مصادق عليها من شهادة التسجيل  -

  2021/2022ملؤسسة األصلية برسم املوسم اجلامعي 
  مصادق عليها من شهادة البكالورنسخة  -
  نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية، -
ألمن الوطين أو الدرك امصاحل شهادة السكىن مسلمة من لدن  -

حدى العماالت اآلتية  ثبتامللكي ت انزكان  - :أن الطالب يقيم 
ا،   رودانت، تزنيت ايت ملول، اشتوكة ايت 

االقسام  إيداع طلبات تسجيل خرجيي -4
  التحضريية

اىل  06/09/2021من 
11/09/2021  

 5مدرج 
  

سيتم اإلعالن عن الطلبات 
  الكلية   مبوقع ائيا املقبولة

ئق املطلوبة   :الو
  طلب خطي موجه للسيد عميد الكلية -
  نسخة مصادق عليها من الدبلوم وكشف النقط    -
  مصادق عليها من شهادة البكالورنسخة  -
  نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية، -

اىل  06/09/2021من   إيداع طلبات تغيري املسلك -5
11/09/2021  

 

  5مدرج 
سيتم اإلعالن عن الطلبات 

  الكلية   مبوقع ائيا املقبولة

ئق املطلوبة  :الو
 طلب خطي موجه للسيد العميد  -
  نسخة من وصل التسجيل -

تغيري املسلك يهم فقط الطلبة املسجلني بكلية العلوم :مالحظة
  القانونية واالقتصادية واالجتماعية ايت ملول

  


