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 2015/2016إعالن  حول طلب إعادة االدماج للدخول الجامعي 
 

عادة ملفات طلبات إ عدا يطلبة أن عملية إالليكن في علم جميع   
. 1الدراسات الجامعية التطبيقيةومواصلة الدراسة لحاملي شهادات االدماج، 

 06/09/2015سوف تنطلق يوم ، 2015/2016 الدخول الجامعي  مبرس
توجه ال إيداع ملف،كل طالب يرغب في   ،وعليه. 20/09/2015الى غاية 

مصلحة ائل المرتبطة بالطلبة )لنيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمس
 .لمحددةفي اآلجال ا( االعالم والتوجيه، تاإلحصائيا

    

             
 نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة                      

                                                           

  تتمثل يف: 2015/2016جلامعية برسم السنة ا شهادات الدراسات الجامعية التطبيقيةالتخصصات املفتوحة حلاملي  1

 .إعالم ألي للتسيير و محاسبة وجباية
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 2015/2016طلب تحويل الملف الجامعي  إعالن حول
 

تحويل ملفات طلبات  عدا ن في علم جميع الطلبة أن عملية إيليك  
سوف تنطلق يوم  2015/2016للدخول الجامعي  الجامعيالملف 

 عدا كل طالب يرغب في إي  ،عليه. و 20/09/2015الى غاية  06/09/2015
 توجه لنيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة ال ملف

 .في اآلجال المحددة (االعالم والتوجيهئيات، مصلحة اإلحصا)
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 وعلوم التسيير التجاريةو  العلوم االقتصاديةكلية 

 نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة
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  التحويلمعلومات خاصة بملفات 
 مكونات الملف 

 بالنسبة للطلبة المسجلين بجامعة بومرداس  -1
  ب خطي طل -

 (2015/2016)شهادة إعادة التسجيل أخر شهادة مدرسية  -

 (مثول الطالب في المجلس التأديبي عدمحسن السيرة ) شهادة -

 بالنسبة للطلبة المسجلين خارج جامعة بومرداس  -2

 طلب خطي) يجب توضيح سبب التحويل(  -

 نسخة من كشوف النقاط  -

 شهادة البكالوريا كشف نقاط   نسخة من  -

 (مثول الطالب في المجلس التأديبي عدملسيرة )شهادة حسن ا -

 بطاقة االقامة  -

  (دات الدراسات الجامعية التطبيقية)شها بملفات مواصلة الدراسةمعلومات خاصة  
 مكونات الملف 

 طلب خطي  -

 نسخة من كشوف النقاط  -

 سنوات على االقل  5نسخة من شهادة النجاح المؤقتة متحصل عليها منذ  -

 تصريح من المسؤول المباشر بالسماح بمواصلة الدراسة  -

 شهادة حسن السيرة )عدم مثول الطالب في المجلس التأديبي (  -

 شهادة االقامة  -

 معلومات خاصة بملفات إعادة االدماج
 مكونات الملف 

 طلب خطي  -

 تبرير لعدم االلتحاق بالدراسة  -

 أخر شهادة مدرسية  -
 مالحظة :    

 نيابة العمادة المكلفة بالبيداغوجيا )مصلحة االحصاء واالعالم والتوجيه (تودع الملفات في   -1

 كل ملف ناقص مرفوض  -2

 الملفات المودوعة  دال تر - -3

  20/09/2015الى غاية  06/09/2015المدة المحددة الستقبال الملفات :  -4



 
 


