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

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

روني:  ................................................................................العنوان الشخصي:  ريد إاللك       ...............................................الهاتف:........................................................................ال
لى البكالور ....................................................الشعبة   ......................................لرقم:    ا          ....................................:  سنة الحصول   

                              

 

ساس: ل دان ا ............................................................................................م  

...............................................................................................:تخصص                 ...................................................................... شعبة:    

ٔكادييمة:                 نعم                                 ال عطلة   

ادها الطالب: ٔ لديون                              دد السنوات التي  دد السنوات   

ي                                     العقوبة ٔديب لس الت ٔمام الم ...................................................................................................:المثول   

 

 

 

رشح  اقاستمارة ال لسنة  اللت ر  امعيةلطور الثاني ماس 2020/2021 ال  

امعة الجياللي بو  االستمارةهذه  ساس دفعة  نعامةاصة فقط بخريجي  2019/2020املي ل  

لة ا ٔولىلمر رشح: المعلومات ا لم الشخصية   

لة الثانية: معلومات حول مسار  المر
ساس ل  ا
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لطالب(ة)::  ملخص المسار الدراسي 

ية جح دورة استدرا ادية  جح دورة   السنة معدل السداسي  

01معدل السداسي    ٔولىالسنة     ا

02معدل السداسي     

   
   
01معدل السداسي     السنة الثانية  

02معدل السداسي     

  
   
01معدل السداسي     السنة الثالثة  

02معدل السداسي     

   
   

 المعدل العام  
 

ت المرفقة ا ٔ معدالت السداسيات المعنية في ال ادة الطالب السنة ملزم بم الة ٕا  مالحظة هامة: في 

                  

 

ب الرغبات رت  الشعبة   التخصص 
يار  01االخ    
يار  02االخ    
يار  03االخ    

ول  لتخصص من نفس الشعبة، وحسب التخصصات المتوفرة في المؤسسة، وتبقى شروط الق  يار الطالب  كون اخ ه:  تن
رفض  ة في إالستمارة وكل تصريح كاذب  ت الصحي زم بتدون البيا ة، كما يل د البيداغوج دد المقا مرتبطة بدراسة الملف و

رشح.  ال

 

اصة ا لة الثالثة: بطاقة الرغبات  لمر


