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إعالن لحاملي شهادة البكالوريا  2016و 1027

تنهي إدارة جامعة قاصدي مرباح ورقلة إلى علم الطلبة حاملي شهادة البكالوريا
بعنوان سنة  1022الراغبين القيام بالتحويل )داخلي أو خارجي( أنه بإمكانهم إيداع
ملفات طلباتهم على مستوى الكليات و المعاهد في الفترة الممتدة ما بين يوم الثالثاء 21
سبتمبر  1027و يوم الخميس  12سبتمبر ،1027مع التقيد بالوثائق المقدمة
وكذا النموذج الرسمي الخاص بطلب التحويل.
أما بخصوص المتحصلين على شهادة البكالوريا  1027المتخلفين عن التسجيل
فبإمكانهم القيام بهاته العملية في نفس الفترة من خالل األرضية اإللكترونية المخصصة
لذات الغرض وذلك في حدود األماكن البيداغوجية المتاحة.

خارج هاته األجال المحددة ال يقبل أي طلب.
ورقلة في  21سبتمبر .1122
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التاريخ و اإلمضاء
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ملف طلب التحويل

 )1إستمارة طلب تحويل (ثالثة « »30نسخ)  )2 ،نسخة من شهادة البكالوريا  )0 ،شهادة اإلقامة  )4 ،شهادة تسجيل للسنة الحالية  )5 ،كشوف النقاط لكل
السنوات الجامعية  )6 ،شهادة حسن السيرة .

مالحظـة :بعد الموافقة و أثناء عملية التسجيل يستوجب تقديم النسخة األصلية لكل الوثائق .باإلضافة لشهادة الشطب صادرة عن القسم األصلي
بالنسبة للطلبة المغادرين.
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 )1إستمارة طلب تحويل (ثالثة « »30نسخ) )2 .نسخة من شهادة البكالوريا )0 .نسخة من شهادة التسجيل.

مالحظـة :بعد الموافقة و أثناء عملية التسجيل يستوجب تقديم النسخة األصلية لكل الوثائق .باإلضافة لشهادة الشطب صادرة عن القسم
األصلي بالنسبة للطلبة المغادرين بالتجاه أقسام أخرى.

