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 :رزنامة النشاطات البيداغوجية  -1

  2022/2023رزنامة إعادة التسجيل، االستئناف، إعادة اإلدماج للسنة الجامعية  

  2022سبتمبر  15سبتمبر إلى غاية  05من  :  لـــــإعادة التسجي

  2022سبتمبر  15سبتمبر إلى غاية  05من   : افـــــــــــــاالستئن

 : اجــــــإعادة اإلدم

على مستوى الكلية/الملحقة أو  فترة إيداع الملف 2022سبتمبر  12سبتمبر إلى غاية  05من : ات ــفترة إيداع الملف 

 المعهد

   2022سبتمبر  14و  13يومي   دراسة الملفـــــــات : 

مباشرة تسجيلهم على ) ليتم  2022سبتمبر  15 يوم  :يداع القوائم اإلسمية لدى نيابة مديرية الجامعة للبيداغوجيةإ 

               مستوى الكلية/الملحقة أو المعهد(

 

 إنطالق الدراسة : -2

 الدروس انطالقتاريخ 

 

بالنسبة لطلبة السنة الثانية و الثالثة ليسانس غير المعنيين بالترتيب و التوجيه إلى إحدى  : 2022سبتمبر  11يوم  

 الفروع أو التخصصات من نفس الميدان و طلبة السنة الثانية ماستر

 ليسانس و سنوات الثانية و الثالثة المعنيين بالترتيب و التوجيه  ىطلبة السنة األول : 2022سبتمبر  18يوم 

 طلبة السنة األولى ماستر  : 2022سبتمبر  25يوم 
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 إدماج طلبة النظام اكالسيكي : -3

سنوات وبكالوريا +  5سنوات وبكالوريا +   4بالمائة وكذا خريجي النظام الكالسيكي بكالوريا +  20فئة رزنامة 

 2022/2023للسنة الجامعية  سنوات 3

والمتضمن   المعنية ى مستوى الكليةعل سبتمبر 15إلى غاية  سبتمبر 11إيداع ملفات الترشح من المرحلة األولى: 

 الوثائق التالية:

رسالة تحفيز مرفوقة ببطاقة رغبات وفق النموذج المرفق -  

نسخة من كشف نقاط البكالوريا -  

التدرجنسخة من شهادة  -  

الجامعي.نسخ من كشوف النقاط الجامعية للمسار  -  

  ( 5و بكالوريا + 4بكالوريا + ) لطلبة نسخة من شهادة حسن السيرة والسلوك بالنسبة -

مخصصة لدراسة الطلبات حسب التخصص المطلوب  2022 سبتمبر 20إلى غاية  سبتمبر 18من  المرحلة الثانية:

على أن تعلن نتائج الترتيب في الموقع و ترتيب الطلبة من طرف لجان الترتيب والدراسة على مستوى الكلية 

لبكالوريا إليداعها خالل هذه الفترة، وتمنح للطلبة المتخرجين من جامعات أخرى شهادات تحويل ااإللكتروني للكلية 

 ضمن ملف التسجيل، وترسل محاضر الترتيب إلى نيابة مديرية الجامعة للبيداغوجية

  2022 سبتمبر 22.21 يوممرحلة الطعون  المرحلة الثالثة:

والمتضمنة فترة التسجيل النهائي تتم على مستوى الكليات  2022 سبتمبر 29حتى  سبتمبر 25من  المرحلة الرابعة:

 الملف التالي:

شهادة إيداع كشف نقاط البكالوريا األصلي ممضية من قبل نيابة مديرية الجامعة للبيداغوجية أو إثبات وجود  -

 البكالوريا، تمنح لهم استنادا إلى محاضر الترتيب المرسلة من قبل الكلية 

 كشوف النقاط األصلية للسنوات الجامعية -

حقوق التسجيل -  

صورتان شمسيتان -  

بالنسبة للمترشحين الموظفين سنوات 3مقرر انتداب بالنسبة لخريجي بكالوريا +  -  

سنوات ممضية من قبل عميد الكلية 3وثيقة استيفاء الرصيد بالنسبة لخريجي بكالوريا +  -  

 يتم اإلعالن عن عدد المقاعد والتخصصات المفتوحة والشهادات المطلوبة من طرف الكليات المعنية عبر الموقع اإللكتروني للكلية :اتمالحظ
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 : طلبات التحويل -4

  2022بكالوريا قبل  رزنامة طلبات التحويل للسنة الجامعية 

 مستوى السنة األولى ليسانس

عبر  سبتمبر 15إلى غاية  سبتمبر 11طلبات التحويل عبر الخط خالل الفترة الممتدة من إيداع المرحلة األولى: 

 http://scolarite.univ-tiaret.dz: نيابة الجامعة المكلفة بالبيداغوجيا ل اإللكترونيالموقع 

مخصصة لدراسة الطلبات حسب التخصص المطلوب  2022 سبتمبر 20إلى غاية  سبتمبر 18من  المرحلة الثانية:

خالل  نفسهتعلن نتائج الترتيب في الموقع اإللكتروني  للبيداغوجيةنيابة مديرية الجامعة و ترتيب الطلبة من طرف 

 .هذه الفترة

نيابة تتم على مستوى  2022 سبتمبر 25إلى غاية  سبتمبر 21من األولي  الملفطلب مرحلة إيداع المرحلة الثالثة: 

 مديرية الجامعة للبيداغوجية المتكون من:

 2022/2023من شهادة إعادة التسجيل للسنة الجامعية  نسخة -
 نسخ عن كشوف النقاط الجامعية -
 بكالوريانسخة عن كشف نقاط ال -
 نسخة من شهادة حسن السيرة والسلوك بالنسبة لطلب التحويل الخارجي -
 

 2022 سبتمبر 28إلى  سبتمبر 26تسليم شهادة القبول بالنسبة لطلب تحويل الخارجي من  المرحلة الرابعة:

نيابة مديرية فترة التسجيل النهائي تتم على مستوى  2022 سبتمبر 29حتى  سبتمبر 26من  :الخامسةالمرحلة 

 الجامعة للبيداغوجية

 بالنسبة للتحويل الخارجي كشف نقاط البكالوريا األصلي -

 النقاط األصلية للسنوات الجامعية كشوف -

حقوق التسجيل -  

صورتان شمسيتان -  

بالنسبة للتحويل الخارجي  حسن السيرة والسلوك -  

                بالنسبة للتحويل الداخلي 2022/2023شهادة إعادة التسجيل األصلية  -

 

 

 

http://scolarite.univ-tiaret.dz/
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  2022/2023رزنامة طلبات التحويل للسنة الجامعية  

 مستوى السنة الثانية والثالثة ليسانس

تتم على مستوى  2022 سبتمبر 15إلى غاية  سبتمبر 11من األولي  مرحلة إيداع طلب الملف المرحلة األولى:

 الكلية المتكون من:

 2022/2023نسخة من شهادة إعادة التسجيل للسنة الجامعية  -
 نسخ عن كشوف النقاط الجامعية -
 نسخة عن كشف نقاط البكالوريا -
 السيرة والسلوك بالنسبة لطلب التحويل الخارجي نسخة من شهادة حسن -
 

-18يتم إرسال طلبات التحويل ممضية من قبل الكليات إلى نيابة مديرية الجامعة للبيداغوجية يوم  :الثانيةالمرحلة 

19-20/09/2022  

نيابة مديرية الجامعة فترة التسجيل النهائي تتم على مستوى  2022 سبتمبر 25حتى  سبتمبر 21من  :الثالثةالمرحلة 

 للبيداغوجية

 كشف نقاط البكالوريا األصلي -

 كشوف النقاط األصلية للسنوات الجامعية -

حقوق التسجيل -  

صورتان شمسيتان -  

حسن السيرة والسلوك -  

2022/2023نسخة من شهادة إعادة التسجيل  -  

للطالب وصل إيداع الملف من قبل نيابة مديرية الجامعة للبيداغوجية والتي تودع لدى الكلية خالل هذه الفترة يمنح 

 المعنية للحصول على شهادة التسجيل

                 

 

 

 

 


