
 
 

ة لشعبي ا ة  ديمقراطي ل ا ة  ئري لجزا ا ة  لجمهوري   ا

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
   تيارت  جامعة ابن خلدون   

 

 

 1025/1026الدخول الجامعي رزنامة 
 

 (:5112بكالوريا )الطلبة الجدد  -1
 

سوف يتم دراسة هذه الحاالت خالل الفترة  :الطلبة الذين لم يقوموا بالتسجيل النهائي في اآلجال المحددة -

 .5112سبتمبر  11إلى  11 الممتدة من

سوف يتم دراسة هذه الحاالت إستثنائيا  :بالنسبة للطلبة الجدد الذين لم يقوموا بالتسجيل األولي عبر الخط -

في إطار إحترام ، 5112سبتمبر  11إلى  11 في الفترة الممتدة من 5102/5102خالل الدخول الجامعي 

حسب الدراسة اآللية في المعدالت الدنيا وكذا  5102 ماي 10الصادر بتاريخ  10المنشور الوزاري رقم 

 . حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة

توفون الشروط سيالراغبين في التحويل الذين الطلبة الجدد  :رزنامة التحويالت الخاصة بالطلبة الجدد -

وكذا المعدالت الدنيا حسب  5102 ماي 10الصادر بتاريخ  10المنشور الوزاري رقم المذكورة في 

 :حسب الرزنامة التالية يمكنهم تقديم طلباتهم ،الدراسة اآللية

  5102سبتمبر  01إلى  10من ( في نفس الجامعة) بالتحويل الداخليحددت الفترة الخاصة 

  كما يلي( جامعات الغرب) بالتحويل الجهويحددت الفترة الخاصة: 

 5102سبتمبر  01إلى  10من  :فترة ايداع ملفات التحويل       

 5102سبتمبر  01إلى  00من : فترة دراسة طلبات التحويل       

  كما يلي بالتحويل الوطنيحددت الفترة الخاصة: 

 5102سبتمبر  01إلى  10من : فترة ايداع ملفات التحويل        

 5102سبتمبر  50إلى  51من : فترة دراسة طلبات التحويل       
 

 5112سبتمبر  11ال يسمح بأي طلب تحويل بعد  :مالحظة
 

و االنتقال من الطور االول الى الطور الثاني ماستر أو من  بداية الدروس، التحويالت،إعادة التسجيل  -5

 :"ل م د"النظام الكالسيكي الى نظام 
 

 .والمعهدعلى مستوى الكليات  5102سبتمبر  01إلى  10 حددت فترة إعادة التسجيل من -

 .والمعهد الملحقات،  الكلياتكافة على مستوى  5102سبتمبر   00يوم  الدروس انطالقحدد تاريخ  -

    من  5102بالنسبة للطلبة الحاملين لشهادة البكالوريا قبل  وإعادة التوجيه  فترة التحويالت تحدد -

 . والمعهدعلى مستوى الكليات  5102 سبتمبر 50إلى  10

 .والمعهدعلى مستوى الكليات  5102 سبتمبر 50إلى  10من    : حدد فترة االستئناف -

على  "ل م د"االنتقال من الطور االول الى الطور الثاني ماستر أو من النظام الكالسيكي الى نظام  -

 :مستوى الكليات

 5102سبتمبر  01إلى  10من : فترة ايداع الملفات      

 5102سبتمبر  01إلى  51من : التسجيالت فترة       
 

 .5112سبتمبر  01االختتام النهائي للتسجيالت يكون يوم االربعاء  :مالحظة

 


