
 

 مطلب للحصول على شهادة حضور 

 في الخانة املناسبة( X)ضع عالمة 

  

 باللغة الفرنسية       باللغة العربية

 االسم واللقب:.........................................................................................

 رقم بطاقة التعريف الوطنية:

 الدراس ي:...................................................................................املستوى 

 االختصاص: ........................................................................................

 ....................................................: ......................................................طلبسبب ال

 إمضاءات املدرسين إلثبات الحضور الفعلي للطالب:

 االمضاء + تاريخ اإلمضاء مادة التدريس اسم ولقب املدرس ع/ر

    

    

 ....................في: ...............         

 إمضاء الطالب          

 مالحظات:

الغيا كل مطلب ال يرفق بنسخة من بطاقة طالب، )أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية + نسخة من يعتبر  -

 شهادة الترسيم(

 إمضاء املدرسين بالجدول أعاله إجباري  -

 تسلم الشهادة املطلوبة في غضون يومي عمل من تاريخ إيداع املطلب -

إمضاءات املدرسين غير مطلوبة وعليهم تقديم ما يثبت بالنسبة للطلبة الذين هم في فترة تربص لختم الدراسة،  -

  .أنهم بصدد القيم بالتربص املذكور 

 



 مغادرةمطلب للحصول على شهادة 

 و

 امللف الطبي املدرس ي

 

 االسم واللقب:.........................................................................................

 الوطنية: رقم بطاقة التعريف

 :...................................................................................سنة الدراسة

 االختصاص: ........................................................................................

 في الخانة املناسبة( X)ضع عالمة  طلب:سبب ال

 في مناظرة إعادة التوجيهالنجاح 

 اسم املؤسسة: ....................................................... –النقلة إلى مؤسسة أخرى 

 ....................في: ...............      

 إمضاء الطالب

 الوثائق املطلوبة:

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 الجامعية الحاليةشهادة الترسيم األصلية للسنة  -

 .شهادة تثبت النقلة إلى مؤسسة أخرى أو النجاح في مناظرة إعادة التوجيه -

 مالحظة:

 تسلم الشهادة املطلوبة في غضون يومي عمل من تاريخ إيداع املطلب. -

 

 

 



 نظير من وثيقة إدارية مطلب للحصول على 

 في الخانة املناسبة( X)ضع عالمة                   

 

  :الترسيمشهادة 

 :بطاقة طالب

 كشف أعداد السنة الجامعية: ..........................

 شهادة التخرج: ......................................................

 ........................................................ وثيقة أخرى:

  

 واللقب:.........................................................................................االسم 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية:

 املستوى الدراس ي:...................................................................................

 ..................................................................االختصاص: ......................

 : .......................................................................................طلبسبب ال

 ....................في: ...............      

 إمضاء الطالب

 الوثائق املطلوبة:

 التعريف الوطنية نسخة من بطاقة -

 ضياعشهادة  -

 مالحظة:

 تسلم الشهادة املطلوبة في غضون يومي عمل من تاريخ إيداع املطلب. -

 



 مطلب إصالح وثيقة إدارية 

 في الخانة املناسبة( X)ضع عالمة     

 

 شهادة الترسيم 

 بطاقة طالب

 كشف أعداد السنة الجامعية: ..........................

 ......................................................شهادة التخرج: 

 وثيقة أخرى: ........................................................

  

 االسم واللقب:.........................................................................................

 رقم بطاقة التعريف الوطنية:

 املستوى الدراس ي:...................................................................................

 االختصاص: ........................................................................................

 .............................................: ..........................................الخطأ يكمن في

 ....................في: ...............      

 إمضاء الطالب

 الوثائق املطلوبة:

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 األصل من الوثيقة املراد إصالح محتواها -

 وثيقة باللغة الفرنسيةمضمون والدة باللغة الفرنسية أو نسخة من جواز السفر في حالة إصالح  -

 مالحظة:

 تسلم الشهادة املطلوبة في غضون يومي عمل من تاريخ إيداع املطلب. -



 

 مطلب تأجيل الترسيم 

 

  صحي   سبب طلب التأجيل: شخص ي

 ال نعم سبق االنتفاع بتأجيل الترسيم ألسباب شخصية : 

 ال نعم سبق االنتفاع بتأجيل الترسيم ألسباب صحية : 

  

 واللقب:.........................................................................................االسم 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية:

 :...................................................................................تاريخ ومكان الوالدة

 ...........................................................................: .............العنوان القار

 : .......................................................................................الهاتف

 ....................في: ...............      

 إمضاء الطالب

 الوثائق املطلوبة:

 بطاقة التعريف الوطنية نسخة من -

 شهادة الترسيم األصلية -

 شهادة طبية في ظرف مغلق )خاصة بمطالب تأجيل الترسيم ألسباب صحية( -

 مالحظة:

 يوم من افتتاح السنة الجامعية 30يعتبر الغيا كل مطلب تأجيل الترسيم ألسباب شخصية يرد بعد  -

 يكون للسنة الجامعية املعنية فقط. في صورة الحصول على املوافقة على تأجيل الترسيم فإن ذلك -

يستظهر املعني باألمر في مفتتح السنة الجامعية املوالية بشهادة تثبت شفاءه من املرض إن كان التأجيل ألسباب  -

 .صحية



 مطلب تأجيل الترسيم 

 في الخانة املناسبة( X)ضع عالمة 

 طالب منتفع بتعديل املسار   طالب قادم من مؤسسة أخرى 

 : ............../................الجامعيةالسنة 

 

  

 االسم واللقب:.........................................................................................

 رقم بطاقة التعريف الوطنية:

 الدراس ي:...................................................................................املستوى 

 االختصاص: ........................................................................................

 أرغب في تثمين وحدات التدريس املتعلقة بالسنة الجامعية الفارطة:

 ستوى الدراس ي:...................................................................................امل

 االختصاص: ........................................................................................

 .................................................................................: املؤسسة الجامعية

 ....................في: ...............      

 إمضاء الطالب                                                                          

 الوثائق املطلوبة:

 لوطنيةنسخة من بطاقة التعريف ا -

 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة األعداد -

 مالحظة:

 ال ينتفع طلبة املرحلة التحضيرية الذين انتقلوا إلى نظام إ.م.د بتثمين الوحدات. -

 



 مطلب لالطالع على ورقة االمتحان

  إني املمض ي أسفله الطالب:

 واللقب:.........................................................................................االسم 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية:

 الهاتف:...................................................................................

 ........................................................................................املستوى الدراس ي: 

 : ...............................................................................................االختصاص

 أطلب من سيادتكم اإلطالع على ورقة االمتحان:

 رأي األستاذ بعد التثبت العدد املسند املشرف األستاذ املادة ع/ر

01     

02     

 الوثائق املطلوبة:

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 مالحظات هامة:

 يسجل املطلب وجوبا بمكتب الضبط -

 ( امتحان على األكثر2يسمح للطالب باالطالع على ورقتي ) -

ح.صحة العدد املسند له وكل خطأ مادي يستوجب إصال يسمح للطالب باإلطالع على ورقة االمتحان للتثبت في  -

       

 :على أن هذه اإلمكانية ال تعنى إعادة إصالح ورقة االمتحان

 ال يمكن للطالب املطالبة باإلطالع على األوراق الخاصة بفروض املراقبة أو باألشغال التطبيقية -

 تاريخ اإلعالن عن النتائج. ال تنظر اإلدارة في املطالب الواردة بعد أسبوع عمل إبتداء من -

 

 ....................في: ...............

 إمضاء الطالب        



 مطلب تأجيل استثنائي

 في الخانة املناسبة( X)ضع عالمة 

 طالب استنفذ حقه في التسجيل   طالب منقطع عن الدراسة   

 

  

 واللقب:.........................................................................................االسم 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية:

 رقم الهاتف:

 املستوى الدراس ي:...................................................................................

 ........................................................................................االختصاص: 

 أطلب من سيادتكم تمكيني من تسجيل استثنائي للمرة ............................................

 :معية بعد الباكالوريااالدراسات الج

 يجةالنت االختصاص املستوى  السنة الجامعية ع/ر

01     

02     

03     

04     

05     

06     

       

 الوثائق املطلوبة:

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 رأي املدير

 

 

 

 .......في: .......................                               

 

 مضاء الطالبا                                    

 



 

 مطلب استخراج شهادة نجاح 

 في الخانة املناسبة( X)ضع عالمة 

 باللغة الفرنسية       باللغة العربية

 

 

  

 االسم واللقب:.........................................................................................

 رقم بطاقة التعريف الوطنية:

 التدارك     الرئيسية اجتزت بنجاح امتحانات الدورة: 

 املستوى الدراس ي الخاص بشهادة النجاح املطلوبة:..............................................................................

 .................: .......................................................................االختصاص

 

 ....................في: ...............      

 إمضاء الطالب

 الوثائق املطلوبة:

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 

 

 

 

 

 



 مطلب استخراج كشف أعداد

 (avec crédit)باألرصدة 

 

  

 واللقب:.........................................................................................االسم 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية:

 

 املستوى الدراس ي: ........................................................................................

 ................................................................................االختصاص: ...............

 (avec crédit)أطلب من سيادتكم تمكيني من استخراج كشف أعداد باألرصدة 

 للسنة الجامعية: .........../............

 

 ....................في: ...............

 إمضاء الطالب          

 الوثائق املطلوبة:

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 بطاقة أعداد أصلية -

 

 

 

 

 



 

 مطلب استخراج كشف أعداد

 (avec rang)بالرتبة 

 

  

 االسم واللقب:.........................................................................................

 رقم بطاقة التعريف الوطنية:

 

 الدراس ي: ........................................................................................ املستوى 

 االختصاص: ...............................................................................................

 (avec rang) أطلب من سيادتكم تمكيني من استخراج كشف أعداد بالرتبة

 للسنة الجامعية: .........../............

 

 ....................في: ...............

 إمضاء الطالب        

 الوثائق املطلوبة:

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 بطاقة أعداد أصلية -

 

 

 

 



 

 التزام

 )خاص بالحاصلين على تسجيل استثنائي(

 

  إني املمض ي أسفله الطالب:

 االسم واللقب:.........................................................................................

 رقم بطاقة التعريف الوطنية:

 املسجل تسجيال استثنائيا للسنة الجامعية: ................/.............

 ..............................................: ..........................................سنة الدراسة

 : ...............................................................................................االختصاص

ألتزم بالحضور في جميع حصص التدريس املبرمجة من دروس وأشغال مسيرة وحصص األشغال التطبيقية، كما 

اقبة ملختلف املواد وامتحانات نهاية السداسيين األول والثاني للسنة الجامعية التزم  بإجراء امتحانات فروض املر

 املذكورة أعاله.

 

 :مالحظة هامة

وبذلك  غير نظامي. إذا لم يقع تقديم هذا االلتزام خالل عملية الترسيم فإن الطالب غير إجباري هذا االلتزام  -

وحصص اإلشغال التطبيقية  2انات آخر السداس ي، فرض املراقبة عدديتوجب عليه الحضور في: امتح

 وامتحاناتها دون سواهم.

وبالتالي تطبق عليه جميع االجراءات املتعلقة باالمتحانات  يعتبر الطالب املمض ي على هذا االلتزام طالبا نظاميا -

 وبعدد الغيابات املسموح به.

 

 

 ....................في: ...............

 (إمضاء الطالب معرفا به)   



 

 لف الطبي املدرس ياملاستالم بتصريح 

............../............. 

 

 ........................................................................................... :إني املمض ي أسفله الطالب

 

 ......................................................................................: صاحب بطاقة التعريف الوطنية

 أصرح بأني تسلمت ملفي الطبي املدرس ي.

 ....................في: ...............

 إمضاء الطالب                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مطلب نقلة بين األفواج

 

 ........................................................................................... االسم واللقب:

 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية: ......................................................................................

 

 .................................................املستوى الدراس ي: ...............................

 االختصاص: ......................................................................................................

 

 ......................................................................................................الفوج الحالي: 

 الفوج املطلوب: ..................................................................................................

 ................................................................................سبب املطلب: ...........................

        ..........................................................................................................  

 

 

 .............في:............. 

 إمضاء الطالب                            

 

 الوثائق املطلوبة:

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -



 

 

 

 مطلب مناقلة بين األفواج

 

 الطالب الثاني الطالب األول 

 رقم ب.ت.و: .......................................

 

 رقم ب.ت.و: .......................................

 

 ......................................االسم واللقب: 

 

 االسم واللقب: ......................................

 

 املستوى الدراس ي: ..................................

 

 املستوى الدراس ي: ..................................

 

 االختصاص: ...........................................

 

 االختصاص: ...........................................

 

 الفوج: .................................................

 

 الفوج: .................................................

 

 

 ..............................................................................................: طلبسبب ال

       ................................................................................................ 

 

 .............في:............. 

 إمضاء الطالب الثاني           طالب األول إمضاء ال                 

 

 الوثائق املطلوبة:

 لكل طالب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

 



 

 مطلب استخراج كشف أعداد

 (Redoublant)السنة الثالثة مستمر 

 

  

 واللقب:.........................................................................................االسم 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية:

 

 املستوى الدراس ي: ........................................................................................

 ................................................................................االختصاص: ...............

 أطلب من سيادتكم تمكيني من استخراج كشف أعداد 

 للسنة الجامعية: .........../............

 

 ....................في: ...............

 إمضاء الطالب          

 

 الوثائق املطلوبة:

 من بطاقة التعريف الوطنيةنسخة  -

 

 

 

 

 



 مطلب تحصيل أرصدة

 

  

 :.........................................................................................االسم واللقب

 رقم بطاقة التعريف الوطنية:

 

 ........................................................................................: املستوى الدراس ي

 : ...............................................................................................االختصاص

 قصد تحصيل األرصدة: أطلب من سيادتكم تمكيني من إعادة اجراء امتحانات املواد التالية

معدل  املستوى الدراس ي للمادة السداس ي عدد االسم الكامل للمادة ع/ر

 املادة

01     

02     

03     

04     

05     

 

 الوثائق املطلوبة:

 في حالة طلب اجتياز امتحانات ملواد متعلقة بسنة دراسية منقضية.عداد األ نسخة من بطاقة  -

 

 مالحظة:

( عمل من انطالق 3وجوبا بمكتب الضبط بعد التصريح بنتائج الدورة الرئيسية وقبل ثالثة أيام )تودع املطالب  -

 امتحانات دورة التدارك.

 ....................في: ...............

 إمضاء الطالب


