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 إعالن لفائدة الطلبة
امعي ـــين على التخرج للعام الجــافة الطلبة المقبلـــى علم كــوم الدقيقة إلــادات بكلية العلـــــتنهي مصلحة الشه

اح ــــالنج ه قد تقرر تحديد فترة تسليم شهاداتفي طوري الليسانس و الماستر بكل التخصصات بأن 2017/2018

كما يلي :الِمؤقتة   

بالنسبة لطلبة طور الليسانس بقسمي الفيزياء و الكيمياء  12/07/2018:  إلى غاية 04/07/2018 إبتداء من : -1

 فقط.

بالنسبة لطلبة طور الليسانس بقسم الرياضيات تسليم شهادة التخرج مؤجل إلى وقت الحق. -2  

المتخرجين بطور الماستر في جميع التخصصات بكل األقسام )فيزياء،كيمياء،رياضيات( تسليم الشهادات  -3

19/07/2018 : إلى غاية 12/07/2018 سيكون إبتداءا من :  

أما بالنسبة للحاالت اإلستثنائية فإن العملية ستتواصل خالل شهر سبتمبر فقط كأقصى تقدير. -4  

 

المتضمن مايلي :لذا يجب على المعنيين التقدم إلى المصلحة المعنية مصحوبين بملف إستالم شهادة التخرج   

وثيقة الهوية األصلية . -  

. ب األصليةبطاقة الطال -  

. إستخراج التبرئة النهائية من مكتبة القسم -  

. إستخراج التبرئة النهائية من المكتبة المركزية -  

إستخراج التبرئة النهائية للخدمات الجامعية )المنحة الجامعية + الغرفة بالنسبة للطلبة المقيمين(.    

طور الماستر.  )المذكرة + القرص المضغوط ( بالنسبة لطلبة وصل إيداع األعمال الجامعية  -  

و ذلك خالل الفترات المحددة سابقا فقط ، فعلى الجميع إحترام هذه المواعيد و مراعاتها و أي طلب خارج هاته 

 التواريخ ال يؤخذ بعين اإلعتبار.

مالحظة : على جميع الطلبة التأكد من صحة المعلومات الموجودة في الشهادة عند إستالمها و ال تتحمل 

 المصلحة أي خطأ وارد فيها بعد تسليمها.

تنبيه 1 :تسليم الشهادة مشروط بتوفر جميع مكونات ملف التخرج)تم نشر إعالن خاص بالوثائق الناقصة على 

في وقت سابق(.مستوى األقسام بحسب كل حالة   

تنبيه 2 :في حالة ما إذا كان هناك خطأ في إسم و لقب الطالب أو تاريخ و مكان الميالد في شهادة البكالوريا ال 

 يمكن تسليم شهادة النجاح الِمؤقتة حتى يتم تصحيح شهادة البكالوريا من طرف الهيئات المختصة.

تنبيه 3 :تسليم الشهادة يكون شخصي و في حالة ما إذا تعذر على المعني الحضور إلستالم شهادته بنفسه ،ال 

عن طريق وكالة قانونية من الموثق أو البلدية. سلم لغيره إال بوثيقة  معترف بها قانونايمكن أن ت  

هام جدا : هذا اإلعالن يخص فقط الطلبة الوارد ذكر أسماؤهم بالجدول أدناه ، أما الطلبة غير الموجودة أسماؤهم 

من  ومحاضر المداوالت النهائية ) حسب استالم ملف التخرجبالجدول فإن تسليم الشهادة مؤجل إلى وقت الحق 

لذا وجب التنبيه. القسم المعني و اإلنتهاء من اجراءات استخراج شهادة النجاح(  
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