
 2جامعة باتنة  معهد علوم األرض والكون المتاحة في  ما بين التخصصات األولى للسنة تحويل داخلي

 معهد علوم األرض والكونأن يستفيد من تحويل إلى  (2022/2023 يمكن للطالب المسجل نظاميا في السنة الجامعية الحالية )
 :إن توفرت فيه الشروط التالية أو جيولوجيا( اإلقليم)جغرافيا وتهيئة 

  و الخاصة بمدة  34المادة  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ،
 . سنوات لليسانس 5البقاء و المحددة بـــ 

 التقيد بالمعدالت الدنيا (Moyennes minimales) بهذا اإلعالن، المرفقةو  الخاصة بسنة الحصول على البكالوريا 
  جيمايل بريد استعماليجب  (Compte Gmail )إلكترونيا طلب التحويل استمارة لملء.    

 :  التحويل إجراءات

 طلب التحويل  
 نسخة من كشف نقاط البكالوريا  
 بطاقة الطالب 
 2022/2023 نسخة من شهادة إعادة التسجيل 
 نسخ من كشوف نقاط سنوات الدراسة الماضية 
 دإلى البري  يرسل الملف   batna2.dz-@univistu  تجميع جميع الوثائق في ملف واحد بعد PDF 

 

 

 2جامعة باتنة  لمعهد علوم األرض والكون  األولى للسنة خارجي تحويل

 معهد علوم األرض والكونأن يستفيد من تحويل إلى  (2022/2023 يمكن للطالب المسجل نظاميا في السنة الجامعية الحالية )
 :إن توفرت فيه الشروط التالية أو جيولوجيا( اإلقليم)جغرافيا وتهيئة 

  و الخاصة بمدة  ، 34المادة  2011نوفمبر  03المؤرخ في  712الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم
 . سنوات لليسانس 5البقاء و المحددة بـــ 

 التقيد بالمعدالت الدنيا (Moyennes minimales الخاصة بسنة الحصول على البكالوريا و المرفوقة بهذا )
  اإلعالن،

 جيمايل بريد يجب استعمال  (Compte Gmail )إلكترونبا. إستمارة طلب التحويل لملء 

 :  التحويل  إجراءات

 طلب التحويل  
 األصلي كشف نقاط البكالوريا 
 2022/2023 نسخة من شهادة إعادة التسجيل 
 شهادة حسن السيرة 
 شهادة اإلقامة، إلخ...(. تبرير التحويل وثائق(    
 نسخ من كشوف نقاط سنوات الدراسة الماضية 
 دإلى البري  يرسل الملف   batna2.dz-@univistu  تجميع جميع الوثائق في ملف واحد بعد PDF 
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لمعهد علوم األرض  إلى  (الثانية فما فوق ثالثة ليسانس ، )ثانية و سنوات متقدمة خارجي حويلت
 2 باتنة جامعة والكون

 معهد علوم األرض والكونأن يستفيد من تحويل إلى  (2022/2023 يمكن للطالب المسجل نظاميا في السنة الجامعية الحالية )
 :إن توفرت فيه الشروط التالية أو جيولوجيا( اإلقليم)جغرافيا وتهيئة 

، و الخاصة بمدة  34ادة الم 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم  .1
 في حالة العطلة األكاديمية 6أو  سنوات لليسانس 5البقاء و المحددة بـــ 

( الخاصة بسنة الحصول على البكالوريا و المرفوقة بهذا Moyennes minimales) التقيد بالمعدالت الدنيا .2
  اإلعالن،

  : الملف المطلوب

   طلب التحويل ملئ إستمارة .3
 البكالوريا نسخة من كشف نقاط .4
 نسخ من كشوف نقاط سنوات الدراسة الماضية .5
 2022/2023 نسخة من شهادة إعادة التسجيل .6
 شهادة حسن السيرة .7
 )شهادة اإلقامة، إلخ...(. تبرير التحويل وثائق .8
 بأن المعني غير مسجل بأي مؤسسة جامعية و غير متحصل على شهادة جامعية من قبل تصريح شرفي .9

 PDF تجميع جميع الوثائق في ملف واحد بعد  batna2.dz-@univistu   دإلى البري  يرسل الملف .10

لدراستها  الطلب بجامعاتهم إيداع يجب عليهم بجامعاتهم األصلية غير متاح في دراسة تخصص بالنسبة للطلبة الراغبين : مالحظة 
 ةإطار الحركي في

 

 

 إعــــادة اإلدمــاج 

 :وإن توفرت فيه الشروط التالية القانونية الالزمةإذا قدم المبررات  يدمج المنقطع عن الدراسة أن يمكن للطالب

 ببكالوريا أخرى على المستوى الوطني، أي تسجيل و ليس لديه من قبل عدم تحصل المعني على أي شهادة جامعية  .1
( الخاصة بسنة الحصول على البكالوريا و المرفوقة بهذا Moyennes minimales) التقيد بالمعدالت الدنيا .2

  اإلعالن، 
 تقديم المبررات القانونية )مرض، مكوث في مؤسسة عقابية، ....( .3
 من اإلدماج من قبل االستفادةعدم  .4

  :  الملف المطلوب

   بطاقة الرغبات ملئ .5
 نسخة من كشف نقاط البكالوريا .6
 االنقطاعالنقاط المحصل عليها في الجامعة قبل  نسخة من كشوف .7
  لكل سنة االنقطاع أسباب طلب يبين بدقة .8
 االنقطاعتبرير  وثائق .9

   بأن المعني غير مسجل بأي مؤسسة جامعية و غير متحصل على شهادة جامعية من قبل شرفي تصريح .10
 PDF تجميع جميع الوثائق في ملف واحد بعد  batna2.dz-@univistu   دإلى البري  يرسل الملف .11

 

 

mailto:istu@univ-batna2.dz
mailto:istu@univ-batna2.dz

