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  الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
  وزارة التعليــم العالـي و البحـــث العلمي

 جامعة الجياللي بونعامة خميـس مليـــــانـة
ول الطورين األ المكلفة بالتكوين العالي في نيابة مديرية الجامعة

والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في 
  التدرج
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س مليانة:   القسم:                                                                                    خم

 

لقب: ...................................................................................................................................................................:إالسم ...........................................................................................................................ا  

............................................................................................................................................مكان الميالد:  .............................................................................................................ريخ الميالد:   

.....................................................................................................................................العنوان الشخصي..........................................................................................................................:الهاتف  

لغة الفرسية: لغة الفرسية:................................................................................................إالسم  لقب  ..............................................................................................................................ا  

ة في امعية التطبيق لى شهادة: :  الدراسات ال اصل     :ال

  ...................................................................................................................................................................................................تخصص:  .................................................................................................شعبة:
لى الشهادة    امعية: .........................................................................:سنة الحصول    ....................................................................................................................................................المؤسسة ال

لى المعدالت التالية: ٔنني تحصلت    لما 
  03نة س   02نة س   01نة س 

      
  

ساس     ل سجيل في ا   مضاء المعني:ا .....................................................................................................................تخصص......................................... .........................................................شعبة: ٔطلب ال

رشح: ت ملف ال                       مكو
  

رشح في - امعة)طلب ال ل روني  سخ ( يحمل من الموقع إاللك روني - ثالثة  ليه في البلدية (يحمل من الموقع إاللك تعهد شرفي مصادق 
امعة) ة من  -ل بية معادلةشف نقاط شهادة س ٔج ٔو شهادة  ة-البكالور  امعية التطبيق ة من شهادة الدراسات ال شوف س، س ة من 

ا لمسار الدراسي ال ٔصلية،معيالنقاط  ة تمنحها المؤسسة ا ٔدي رر الوضعية الت ن شهادة ت ارج  .  ل

ٔقسام المعنيةمالحظات هامة:  لى مستوى ا رشح  ساس -يودع ملف ال سجيل في ال ل ول  رشح اليعني الق ٔ ،تقديم طلب ال يجب م
  الطلب بوضوح ودقة     

  

ة  قرار عميد الكلية لبيداغوج امعة المكلف  ر ال ئب مد رة  ٔش   قرار وت
  

  
  
  

  

رشح سجيل ٕاستمارة ال امعية  ل لسنة ال س  سا ل  DEUA 2020/2021في ا
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رشح ( ل س اص  سا س مليانةامعة الجياللي ل   )بونعامة خم

امعية     DEUA   2020/2021السنة ال

ٔسفله السيد(ة):   ٔ الممضي 

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................إالسم:

لقب   ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:ا

  ..........................................................................................................................................................................:مكان الميالد   ...............................................................................ريخ الميالد: 

ٔو رخصة سياقة رقم امل لبطاقة التعريف الوطنية    ..........................................................................................................................................................................................:ال

رة:  ...............................................................................الصادر بتاريخ:    .....................................................................................................................................................................................عن دا

ل -1 ر مس ٔنني  ساس،  (ة)ب ل الي في طور ا ٔو مؤسسة تعليم  ٔخرى  امعة  ٔي  ٔو  امعة الجياللي بونعامة  في 
ٔو دكتوراه. ر   ماس

ئق المكونة  -2 ٔي وثيقة من الو اع  ر ٔطلب ٕاس ٔنني لن  ل النتائج النهائية، و ٔتق ٔن  رم إالجراءات المتبعة، و ٔ ٔن  ب
رشح.  ل ٔودعتها لدى مصالحكم   لملف التي 

لى  -3 ٔنني  ل بها، يلب سجيل المزدوج مهما كان الطور ومهما كانت المؤسسة المس الة ال ٔنه في  سجيلي  ىغلم ب
ذار.  دون سابق ٕا

ولي -4 الة ق ٔصلية كاملة في  ئق ا ٔقدم الو ٔن  رشح.،و ب ها لملف ال دم مطابق ٔتحمل مسؤولية  ددة و ال الم ٓ  في ا
  

  مصادقة البلدية                                                                  ٕامضاء المعني


