
 1جامعة فرحات عباس سطيف
 مديرية الجامعة المكلفة بالتكوين العالي في الطورين األول والثانينيابة  

 والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج
 

 0201ٍ شهادة البكالىرَا حاملمعالجت الحاالث الخاصت ل

، حصزيا، عثز انخظ ، يٍ 0202انثكانٕريا دٔرج ي شٓادج حايهتسديم أٔ تغييز انتٕخيّ نان اخإيذاع طهث

    خالل انزاتظ:

                    http://progres.mesrs.dz/webetu 

 رسنامت التكفل بالحاالث الخاصت

 0201سبتمبز  11إلً  11 من PROGRESإيذاع انطهثاخ حصزيا عثز انخظ عهٗ األرضيح انٕطُيح 

 0201سبتمبز  02إلً  11من  يعاندح انطهثاخ يٍ طزف انًؤسساخ

 امساء 0201سبتمبز  PROGRES 02عهٗ األرضيح انٕطُيح  انُتائح عثز انخظ

 0201سبتمبز  02إلً  01من  انتسديالخ انُٓائيح في انًؤسساخ

 

 شهادة البكالىرَا الذَن أتمىا إجزاءاث التسجُل: ىحامل .1

 تغُُز التىجُه فٍ نفس المؤسست: -

 .شٓادج انثكانٕريا تئدراج طهة تغييز تٕخيّٓ، يحذد يٍ خالنّ انتكٕيٍ انًزغٕب فيّ حايميقٕو  

 :المذَنت الجامعُتتغُُز التىجُه فٍ نفس    -

َحٕ يؤسسح تاتع نُفس انًذيُح اندايعيح نًؤسسح تٕخيّٓ األصهيح. في ْذِ  تٕخيّٓشٓادج انثكانٕريا تئدراج طهة تغييز  حايميقٕو  

 انحانح، ال يخضع ْذا طهة نشزط تغييز اإلقايح.

 تغُُز التىجُه نحى مؤسست أخزي خارج المذَنت الجامعُت: -

ًيح )تغييز اإلقايح، تحٕيم يدة أٌ يكٌٕ تغييز انتٕخيّ َحٕ يؤسسح أخزٖ خارج انًذيُح اندايعيح يعهال ٔيثزرا تٕثيقح رس 

 .PROGRESانٕثائق انثثٕتيح عهٗ األرضيح انٕطُيح  إيذاعيتى  انٕانذيٍ....(

   

حانح أٌ انًعذل األدَٗ غيز يتٕفز، أٔ أٌ انتكٕيٍ غيز يضًٌٕ يٍ طزف  ال يتى ْذا انطهة إنٗ ضًٍ انتكٕيٍ يحم انتٕخيّ األٔل. في

 انًؤسسح انًستقثهح، يًكٍ نٓذِ األخيزج تٕخيّ انطانة َحٕ تكٕيٍ يسًٕذ نّ تّ.

 الذَن لم َتمىا إجزاءاث المزحلت الثانُت للتسجُل األولٍ: 0201شهادة البكالىرَا  ىحامل .0

 . PROGRESخظ عهٗ أساس قائًح يٍ انتكٕيُاخ تقتزذ عهيٓى عثز أرضيح يقٕو ْؤالء تئيذاع طهة تٕخيّ عثز ان 

 الذَن لم َقىمىا بأٌ إجزاء للتسجُل األولٍ: 0201شهادة البكالىرَا  ىحامل .2

عهيٓا انتي أفزستٓا انًعاندح انًعهٕياتيح ٔيختارٌٔ تكٕيُا يستدية نهًعذالخ انًحصم يقٕو ْؤالء تاالطالع عهٗ قائًح انًعذالخ انذَيا  

سثتًثز  21إنٗ  22يٍ ، تُياتح يذيزيح اندايعح نهطٕريٍ األٔل ٔانثاَي، 21تٕدع طهثاخ انتسديم عهٗ يستٕٖ انًكتة رقى   .في انثكانٕريا

 .سا21سا إنٗ 21يٍ  انًسائيح خالل انفتزج 0202

 

 

http://progres.mesrs.dz/webetu

