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 (1:ملحق عدد) 1028 - 1027 اإلجراءات دليل

 مصلحة شؤون الطلبة –دليل إجراءات 

 أجال الحصول على الخدمة المصلحة المعنية مراحل الخدمة الوثائق المطلوبة الخدمة ر/ع

 شهادة حضور 1

 تعمر في الغرض مطبوعة 

  نسخة + نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

 شهادة الترسيم من 

  بالنسبة للتالميذ المهندسين الذين هم في

فترة تربص لختم الدراسة عليهم تقديم ما يثبت 

 أنهم بصدد القيام بالتربص المذكور 

  سحب المطبوعة من الشباك الموحد او تنزيلها من موقع واب

 المدرسة

  المطبوعة و ارفاقها بالوثائق المطلوبةتعمير 

 تقديم المطلب كامال الى الشباك الموحد 

 تسلم شهادة الحضور من الشباك الموحد 

  ساعة من تاريخ تقديم المطلب 84 الشباك الموحد 

2 

+ شهادة مغادرة 

سحب الملف الطب 

 المدرسي

 مطبوعة تعمر في الغرض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 للسنة الجامعية األصلية  شهادة الترسيم

  الحالية

 النقلة إلى مؤسسة أخرى تشهادة تثب 

 استخالص معاليم التسجيل عن بعد 

  سحب المطبوعة من الشباك الموحد او تنزيلها من موقع واب

 المدرسة

  بالوثائق المطلوبة إرفاقهاتعمير المطبوعة و 

 : مالحظة هامة 

 يسلم الدفتر الصحي بعد إمضاء تصريح استالم 

 مكتب الضبط 

 

 شؤون الطلبة 

 ساعة من تاريخ تقديم المطلب 84

3 
نظير من وثيقة 

  إدارية

 مطبوعة تعمر في الغرض 

  شهادة ضياع 

  تنزيلها من موقع واب  أوسحب المطبوعة من الشباك الموحد

 المدرسة

  بالوثائق المطلوبة إرفاقهاتعمير المطبوعة و 

 الملف كامال لدى مكتب الضبط داعيإ 

 مكتب الضبط 

 

 شؤون الطلبة 

 ساعة من تاريخ تقديم المطلب 84

  وثيقة إدارية إصالح 4

 مطبوعة تعمر في الغرض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 األصل من الوثيقة المراد إصالح محتواها 

  مضمون والدة باللغة الفرنسية أو نسخة

من جواز السفر في حالة إصالح وثيقة باللغة 

 .الفرنسية

  تنزيلها من موقع واب  أوسحب المطبوعة من الشباك الموحد

 المدرسة

  بالوثائق المطلوبة إرفاقهاتعمير المطبوعة و 

 الملف كامال لدى مكتب الضبط إيداع 

 مكتب الضبط 

 

 شؤون الطلبة 

 ساعة من تاريخ تقديم المطلب 84

  تأجيل الترسيم 5

 مطبوعة تعمر في الغرض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 للسنة الجامعية األصلية  شهادة الترسيم

  الحالية

  خاص )طبية في ظرف مغلق شهادة

 (بمطالب تاجيل الترسيم ألسباب صحية

  تنزيلها من موقع واب  أوسحب المطبوعة من الشباك الموحد

 المدرسة

  بالوثائق المطلوبة إرفاقهاتعمير المطبوعة و 

 لدى مكتب الضبط الملف كامال إيداع 

 

 :مالحظة هامة 

 مكتب الضبط 

 

 شؤون الطلبة 

 مطلب تأجيل ألسباب صحية :
   اثر االتصال اإلدارة بالمعني باألمر

مطلب%20للحصول%20على%20شهادة%20حضور.docx
مطلب%20للحصول%20على%20شهادة%20حضور.docx
مطلب%20للحصول%20على%20شهادة%20مغادرة.docx
مطلب%20للحصول%20على%20شهادة%20مغادرة.docx
مطلب%20للحصول%20على%20شهادة%20مغادرة.docx
مطلب%20للحصول%20على%20شهادة%20مغادرة.docx
مطلب%20للحصول%20على%20نظير%20من%20وثيقة%20إدارية.docx
مطلب%20للحصول%20على%20نظير%20من%20وثيقة%20إدارية.docx
مطلب%20للحصول%20على%20نظير%20من%20وثيقة%20إدارية.docx
مطلب%20إصلاح%20وثيقة%20إدارية.docx
مطلب%20تأجيل%20الترسيم.docx
مطلب%20تأجيل%20الترسيم.docx
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 (1:ملحق عدد) 1028 - 1027 اإلجراءات دليل

 

 استخالص معاليم التسجيل عن بعد   السنة  آخرامتحانات  إجراءالملف قبل تاريخ  إيداعيجب

 .الجامعية الحالية

  يستظهر المعني باألمر في مفتتح السنة الجامعية الموالية بشهادة

 .تثبت شفاءه من المرض

6 
االطالع على ورقة 

 االمتحان

 مطبوعة تعمر في الغرض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

  تنزيلها من موقع واب  أوسحب المطبوعة من الشباك الموحد

 المدرسة

  بالوثائق المطلوبة إرفاقهاتعمير المطبوعة و 

 الملف كامال لدى مكتب الضبط إيداع 

 :مالحظة هامة 

  يسمح للتلميذ المهندس باالطالع على ورقة االمتحان للتثبت

على في صحة العدد المسند له و كل خطا مادي يستوجب إصالحه 

 .إعادة إصالح ورقة االمتحانأن هذه اإلمكانية ال تعني 

  الورقة ال يمكن للتلميذ المهندس المطالبة باالطالع على

 .التطبيقية باإلشغال الخاصة بفروض المراقبة أو

  عمل ابتداء  أسبوعدة بعد اإلدارة في المطالب الوارال تنظر

 .عن النتائجاإلعالن من تاريخ 

 مكتب الضبط 

 شؤون الطلبة 
 تحدد في االبان

7 
استالم )تصريح 

 (الدفتر الصحي
 مطبوعة تعمر في الغرض 

  تنزيلها من موقع واب  أوسحب المطبوعة من الشباك الموحد

 المدرسة

  ايداعها بمكتب شؤون الطلبة عند استالم تعمير المطبوعة و

 .الدفتر الصحي

 :مالحظة هامة 

 الدفتر الصحي اال للطلبة المتحصلين على شهادة مغادرةال يسلم 

 شؤون الطلبة ---- 

8  
مطلب نقلة بين 

 االفواج

 مطبوعة تعمر في الغرض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

  تنزيلها من موقع واب  أوسحب المطبوعة من الشباك الموحد

 المدرسة

  بالوثائق المطلوبة إرفاقهاتعمير المطبوعة و 

 الملف كامال لدى مكتب الضبط إيداع 

 مكتب الضبط 

 شؤون الطلبة 
 تحدد في االبان

9 
مطلب مناقلة بين 

 االفواج

 مطبوعة تعمر في الغرض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

  تنزيلها من موقع واب  أوسحب المطبوعة من الشباك الموحد

 المدرسة

  بالوثائق المطلوبة إرفاقهاتعمير المطبوعة و 

 الملف كامال لدى مكتب الضبط إيداع 

 مكتب الضبط 

 شؤون الطلبة 
 تحدد في االبان

مطلب%20الإطلاع%20على%20ورقة%20الامتحان.docx
مطلب%20الإطلاع%20على%20ورقة%20الامتحان.docx
مطلب%20الإطلاع%20على%20ورقة%20الامتحان.docx
تصريح%20(لاستلام%20الدفتر%20الصحي).docx
تصريح%20(لاستلام%20الدفتر%20الصحي).docx
مطلب%20نقلة%20بين%20الأفواج.docx
مطلب%20نقلة%20بين%20الأفواج.docx
مطلب%20نقلة%20بين%20الأفواج.docx
مطلب%20مناقلة%20بين%20الأفواج.docx
مطلب%20مناقلة%20بين%20الأفواج.docx
مطلب%20مناقلة%20بين%20الأفواج.docx

