
 نيابة العامدة للبيداغوجيا

عالن    ا 

رتبطة ابلطلبة طلبهتا الأعزاء التقرب من  واملسائل امل ا يتدعو نيابة العامدة للبيداغوج 

عادة   مصلحة التسجيالت الاكئن مقرها بعامدة اللكية "خروبة" الس تالم شهادة ا 

 التسجيل وذكل  

ىل غاية  12/2020/ 06من   : لرزانمة التاليةا وفق 12/2020/ 10ا 

 قسم الأدب العرب 

 الواثئق  اليوم  التخصص  املس توى 
 كشف نقاط الس نة الثانية نسخة عن  2020/ 06/12   +لغويةدراسات أأدبية سانس ي الس نة الثالثة ل 

 دينار حقوق التسجيل  200+

 شهادة امليالد 

 الأوىل  كشف نقاط الس نة نسخة عن  2020/ 07/12 +أأدبية لغويةدراسات  الس نة الثانية ليسانس  

 كشف نقاط الباكلوراينسخة عن 

 شهادة ميالد 

 دينار حقوق التسجيل  200+

 نسخة عن كشف نقاط الس نة الأوىل ماسرت 2020/ 08/12 دراسات أأدبية+لغوية  الس نة الثانية ماسرت

 دينار حقوق التسجيل  200+

 شهادة امليالد 

دينار حقوق   200نسخة عن شهادة ليسانس+ 2020/ 09/12 دراسات أأدبية+لغوية  الس نة الأوىل ماسرت 

 التسجيل

عادة عادة اال دماج  ا  لك التخصصات ولك  التسجيل وا 

 الس نوات 

 2019/2020املومس نسخة عن كشف النقاط 2020/ 10/12

 نسخة عن شهادة التسجيل الأخرية

 دينار حقوق التسجيل  200+

 تسحب كشوف النقاط من القسم 

 2من املدرج  تسحب شهادة التسجيل



 قسم الفنون 

 الواثئق  اليوم  التخصص  املس توى 
 كشف نقاط الس نة الثانية نسخة عن  2020/ 06/12 لك التخصصات  سانس ي الس نة الثالثة ل 

 دينار حقوق التسجيل  200+

 شهادة امليالد 

 وىل كشف نقاط الس نة الانسخة عن  2020/ 07/12 لك التخصصات  سانس ي الس نة الثانية ل 

 كشف نقاط الباكلوراي 

 شهادة ميالد 

 دينار حقوق التسجيل  200+

 نسخة عن كشف نقاط الس نة الأوىل ماسرت 2020/ 08/12 لك التخصصات  الثانية ماسرتالس نة 

 دينار حقوق التسجيل  200+

 شهادة امليالد 

دينار حقوق   200نسخة عن شهادة ليسانس+ 2020/ 09/12 لك التخصصات  الس نة الأوىل ماسرت 

 التسجيل

 تسحب كشوف النقاط من القسم 

 1الشهادة من املدرج  يمت حسب 

 هامة   مالحظة 

 12/2020/ 14و 2020/ 13/12 يويم الهنايئلتسجيل املقبوةل ل لفات امليمت اس تقبال  %20حصة  1ابلنس بة لطلبة ماسرت * 1*

ىل  01/12/2020*ابلنس بة لتحضري الشهادة الثانية ترشع املصلحة يف اس تقبال امللفات من 2*  . 10/12/2020ا 

 أأدب( وفقا للملف التايل:-*التحويالت ادلاخلية واخلارجية تكون بسحب وثيقة التحويل ادلاخيل أأو اخلاريج من القسم)فنون3*

 التحويل ادلاخيل 

 .من القسم الأصيل 2021/ 2020عن شهادة التسجيل برمس املومس نسخة •

 وثيقة التحويل من القسم  •

 التحويل اخلاريج 

 من القسم الأصيل 2021/ 2020نسخة عن شهادة التسجيل برمس املومس •

قامة  •  بطاقة اال 

 وثيقة التحويل من القسم  •

 



احرتام الربتكول  رضورة 

حصة  و ضامان لسالمة الصحي 

 الأعزاء طلبتنا  

 

 

 

 

 

 اخلالصة لطلبتنا الكرام  انئب العميد للبيداغوجياحتيات  

 

 

 د/بوغازي 

 


