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  2021/2021رزنامة طلبات التحويل للسنة الجامعية  

 مستوى السنة األولى ليسانس

2021خاص ببكالوريا محصل عليها قبل   

عبر الموقع  سبتمبر 27سبتمبر إلى غاية  21خالل الفترة الممتدة من عبر الخط  حصريا التحويلإيداع طلبات المرحلة األولى: 

.اإللكتروني لجامعة تيارت  

 

مخصصة لدراسة الطلبات حسب التخصص المطلوب و ترتيب الطلبة  2021 سبتمبر 30إلى غاية  سبتمبر 28من  المرحلة الثانية:

 غوجية تعلن نتائج الترتيب في الموقع اإللكتروني نفسه خالل هذه الفترة.من طرف نيابة مديرية الجامعة للبيدا

أكتوبر تتم على مستوى نيابة مديرية الجامعة  07أكتوبر إلى غاية  03المرحلة الثالثة: مرحلة إيداع طلب الملف األولي من 

 للبيداغوجية المتكون من:

بالنسبة للتحويل الخارجي وشهادة إعادة التسجيل وبطاقة  2021/2022نسخة من شهادة إعادة التسجيل للسنة الجامعية  -

 الطالب بالنسبة للتحويل الداخلي.
 نسخ عن كشوف النقاط الجامعية -
 نسخة عن كشف نقاط البكالوريا -
 نسخة من شهادة حسن السيرة والسلوك بالنسبة لطلب التحويل الخارجي -
 يالتنسخة من شهادة القبول المستخرجة من موقع التحو -

 

 2021أكتوبر  07أكتوبر إلى  03المرحلة الرابعة: تسليم طلب التحويل بالنسبة لطلب تحويل الخارجي من 

فترة التسجيل النهائي بالنسبة لطلب التحويل الخارجي تتم على مستوى نيابة مديرية الجامعة للبيداغوجية مدتها  المرحلة الخامسة:

 أيام من تاريخ استالم طلب التحويل الخرجي 05

 كشف نقاط البكالوريا األصلي بالنسبة للتحويل الخارجي -
 كشوف النقاط األصلية للسنوات الجامعية -
حقوق التسجيل -  

صورتان شمسيتان -  

حسن السيرة والسلوك بالنسبة للتحويل الخارجي  -  

 نسخة من شهادة حسن السيرة والسلوك بالنسبة لطلب التحويل الخارجي -

بالنسبة للتحويل الخارجي وشهادة إعادة التسجيل األصلية بالنسبة  2021/2022نسخة من شهادة إعادة التسجيل للسنة الدراسية  - 

 يللتحويل الداخل
                 

سبتمبر  إلى  11يتم التحويل عبر أرضية بروجرس من  2021بالنسبة للطلبة الحاصلين على بكالوريا جديدة  :مالحظة

 .2021سبتمبر  16غاية 
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  2021/2022رزنامة طلبات التحويل للسنة الجامعية  
 مستوى السنة الثانية والثالثة ليسانس

تتم على مستوى الكلية المتكون  2021سبتمبر  30إلى غاية  سبتمبر 26مرحلة إيداع طلب الملف األولي من  المرحلة األولى:

 من:

 2021/2022نسخة من شهادة إعادة التسجيل للسنة الجامعية  -
 نسخ عن كشوف النقاط الجامعية -
 نسخة عن كشف نقاط البكالوريا -
 لتحويل الخارجينسخة من شهادة حسن السيرة والسلوك بالنسبة لطلب ا -
  2021/2022نسخة من شهادة إعادة التسجيل  -

 05.04.03يتم إرسال طلبات التحويل ممضية من قبل الكليات إلى نيابة مديرية الجامعة للبيداغوجية أيام  المرحلة الثانية:

 أكتوبر 07.06أكتوبر وتسلم للطلبة يومي 

الكلية / تتم على مستوى و التي التسجيل النهائي إيداع ملف فترة  2021أكتوبر  14أكتوبر حتى  10من  المرحلة الثالثة:

 الملحقة/المعهد، يتكون الملف من :
طرف نيابة مديرية  يسلم من كشوف النقاط األصلية للسنوات الجامعيةو   كشف نقاط البكالوريا األصليوصل إيداع   -

 الجامعة للبيداغوجية
 وق التسجيلحق -
صورتان شمسيتان -  

حسن السيرة والسلوك -  

2021/2022نسخة من شهادة إعادة التسجيل  -  

                 

 رزنامة إعادة التسجيل، اإلدماج، االستئناف و إعادة التوجيه 
 

 مالحظة

تمدد أسبوع في حالة الضرورة  2021سبتمبر  30سبتمبر إلى  12من   إعادة التسجيل: -
 للكليات المتأخرة بالنسبة

سبتمبر إلى  12من  عن الدراسة: نإعادة اإلدماج الخاص بالطلبة المتخليي -

 2021سبتمبر  23غاية 

يتم الفصل في الطلبات بناء على اجتماع 
يتضمن الملف  اللجنة البيداغوجية للكلية

تصريح شرفي بعدم سحب كشف نقاط 
 البكالوريا األصلي من جامعة تيارت

 12من سبة للطلبة المستفيدن من العطلة األكاديمية: ناالستئناف بالطلب  -

2021سبتمبر  30سبتمبر إلى غاية   

                 

يتم قبول إعادة االستئناف آليا دون الحاجة 
إلى اجتماعات اللجنة البيداغوجية حيث 

 يعتبر مثل إعادة التسجيل

2021أكتوبر  07اية أكتوبر إلى غ 03من إعادة التوجيه الداخلي:  - إجتماع اللجنة تدرس على مستوى  
 البيداغوجية للجامعة
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سنوات وبكالوريا  5سنوات وبكالوريا +   4بالمائة وكذا خريجي النظام الكالسيكي بكالوريا +  20رزنامة فئة 

 سنوات 3+ 

مستوى الكلية المعنية والمتضمن سبتمبر على  23سبتمبر إلى غاية  12إيداع ملفات الترشح من المرحلة األولى: 

 الوثائق التالية:

رسالة تحفيز مرفوقة ببطاقة رغبات وفق النموذج المرفق -  

نسخة من كشف نقاط البكالوريا -  

نسخة من شهادة التدرج -  

نسخ من كشوف النقاط الجامعية للمسار الجامعي. -  

مخصصة لدراسة الطلبات حسب التخصص  2021سبتمبر  30سبتمبر إلى غاية  26من  المرحلة الثانية:

المطلوب و ترتيب الطلبة من طرف لجان الترتيب والدراسة على مستوى الكلية أو المعهد على أن تعلن نتائج 

جامعات أخرى الترتيب في الموقع اإللكتروني للكلية أو المعهد خالل هذه الفترة، وتمنح للطلبة المتخرجين من 

 .شهادات تحويل البكالوريا إليداعها ضمن ملف التسجيل

، وترسل سبتمبر 07 06والرد يكون يومي  2021سبتمبر  05.04.03مرحلة الطعون أيام  المرحلة الثالثة:

 سبتمبر كأقصى تقدير. 07قبل يوم    محاضر الترتيب إلى نيابة مديرية الجامعة للبيداغوجية

فترة التسجيل النهائي تتم على مستوى الكليات أو  2021أكتوبر  14أكتوبر حتى  10من  المرحلة الرابعة:

 المعهد والمتضمنة الملف التالي:
شهادة إيداع كشف نقاط البكالوريا األصلي ممضية من قبل نيابة مديرية الجامعة للبيداغوجية أو إثبات وجود  -

 ب المرسلة من قبل الكلية أو المعهدالبكالوريا، تمنح لهم استنادا إلى محاضر الترتي
 كشوف النقاط األصلية للسنوات الجامعية -
حقوق التسجيل -  

صورتان شمسيتان -  

سنوات بالنسبة للمترشحين الموظفين 3مقرر انتداب بالنسبة لخريجي بكالوريا +  -  

نموذج تسلمه الكلية(بطاقة الرغبات تتضمن تصريح شرفي بعدم اإلستفادة من التكوين المطلوب من قبل. ) -  

   

 

يتم اإلعالن عن عدد المقاعد والتخصصات المفتوحة والشهادات المطلوبة من طرف الكليات المعنية عبر الموقع  مالحظة:

 ويتم التوجيه والترتيب من قبل لجان الترتيب و التوجيه المخصصة لهذا الغرض . اإللكتروني للكلية

 

                                                                            

 


