جامعة فرحات عباس سطيف 1
نيابة مديرية الجامعة المكلفة بالتكوين العالي في الطورين األول والثاني
والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج

إعالن للطلبة " حركية الطلبة ل 2ول + "Mobilité " 3تحويالت السنوات المتقدمة "
-1حركية الطلبة ل 2ول"Mobilité " 3
تعلم نيابة مديرية الجامعة للبيداغوجيا ،طلبة ليسانس ل م د للسنة الثانية  -ل -L2- 2والسنة الثالثة  -ل ، L3 -3الراغبين في
مواصلة دراستهم في شعب أو تخصصات غير متوفرة بجامعة فرحات عباس ومتوفرة على مستوى جامعات الشرق الجزائري ،إيداع
طلباتهم على مستوى نيابة مديرية الجامعة للبيداغوجيا " ملحقة رئاسة الجامعة" لدراستها في إطار الندوة الجهوية لجامعات الشرق.
* فترة إيداع طلب التسجيل :من الثالثاء  2112/11/11إلى األحد  .2112/11/10من 13سا31د إلى 10سا.
الملف المطلوب:
-1طلب خطي يتضمن الشعبة أو التخصص والمؤسسة الجامعية المراد االلتحاق بها.
-2نسخة من شهادة التسجيل للسنة الجامعية -4 2121/2112نسخة من شهادة البكالوريا.
-5شهادة حسن السيرة.
-3نسخ من كشوف النقاط لسنوات الدراسة.

" العملية تتم على مستوى مصالح نيابة رئاسة الجامعة للبيداغوجيا بملحقة رئاسة الجامعة مكتب رقم

 -2تحويالت السنوات

"10

المتقدمة (حسب معدل القبول ،األماكن البيداغوجية ومحتوى المادة
 33من القرار الوزاري رقم  212المؤرخ في  13نوفمبر .)2111

* فترة إيداع طلب التحويل - :كلية الطب :من األحد  2112/12/22إلى الخميس  .2112/12/20من 8سا31د إلى 12سا،
 باقي الكليات :من الثالثاء  2112/11/11إلى األحد  .2112/11/10من 8سا31د إلى 12سا،* اإلعالن عن النتائج :بعد .2112/11/11

الحاالت المعنية:
السنة

سنة الحصول على البكالوريا

األولى ل L1- 1

 2112و2112

الثانية ل L2 – 2

 2112و2112

الثالثة ل L3 – 3

 2112و2115

مالحظة :الجدول خاص لطلبة ليسانس ل م د LMD-أما بالنسبة لطلبة العلوم الطبية تدرس الحاالت حسب الوضعيات.
الملف المطلوب:
-1ثالث نسخ من إســتمارة طـلـب الـتحويل بكالوريا قبـل .2019
-2نسخة من كشف نقاط البكالوريا-4 .نسخة من شهادة التسجيل للسنة الجامعية .2020/2019
-3كشوف النقاط لسنوات الدراسة-5 .شهادة حسن السيرة-2 .شهادة إقامة (عند تغيير اإلقامة ،ال تقبل شهادة اإليواء).

" العملية تتم على مستوى مصالح البيداغوجيا التابعة للكليات والمعاهد "

تنبيه  :اليتم قبول أي ملف خارج اآلجال المحددة.

