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 بكلية اآلداب منوبة دليل إجراءات مصلحة شؤون الطلبة

 الشروط الفصل القانوين الواثئق املطلوبة آخر أجل عدد البقاع وصف مفصل لالجراء املراحل
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      تسجيل الطلبة )اجلدد 

املعنيني إبعادة و القدامى و 
 (التوجيه و النقل

  
 
 

بالغ إلعالم يقع تنزيل 
الطلبة مبواعيد التسجيل 
على املوقع االلكرتوين 

 للكلية

 
 
 

يقع تعمري وسحب بطاقة -
 الطالب و شهادة تسلم إرشادات

 نسخة من القانون الداخلي للكلية

خاص ابلناجحني اجلدد يف - 
 الباكالوراي و القدامى

 التوجيه  إبعادةو املعنيني  

 و النقلة
 إال الرتسيمال تسلم شهادة 

 للطالب املعين أو االستظهار

بتوكيل معرف ابلبلدية 
 لشخص آخر

معاليم التسجيل و الواثئق -
املطلوبة متوفرة ابلبالغ 

.املصاحب  
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 اثنية إبجازةالتسجيل 

 
حيدد عدد 
البقاع املفتوحة 
على ضوء مقرر 
رئيس جامعة 

 منوبة

 
حيدد آخر أجل لقبول 
امللفات  على ضوء 
 مقرر رئيس جامعة

 . منوبة
 االتصال جبامعة منوبة

   
 
 

أو  اإلجازةعلى  متحصل
 .األستاذية
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 السنة األوىلإعادة إدماج: 
 

  
حتدد فرتة قبول امللفات 
على ضوء بالغ على 

 موقع الكلية
يوضع املطلب مبكتب 

 الضبط ابلكلية

نسخة من آخر كشف أعداد  -
 األوىل)سنة االنقطاع(السنة 

 نسخة من بطاقة التعريف-
 .مطلب ترشح يسحب عرب املوقع -
نسخة مطابقة لألصل من شهادة -

 .الباكالوراي

  
 

خيص املنقطعون عن الدراسة 
 بكلية اآلداب منوبة

 

  مطلب ترشح)يسحب عرب املوقع -    
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 )املنقطعون)  إعادة إدماج:

 مبستوى سنة أوىل و سنة اثنية 

امللفات حتدد فرتة قبول 
على ضوء بالغ على 

 موقع الكلية
يوضع املطلب مبكتب 

 الضبط ابلكلية

 االلكرتوين للكلية(
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية-
نسخة من كشوف األعداد خالل -

 السنوات اجلامعية
نسخة مطابقة لألصل من شهادة -

 الباكالوراي

 
 

الدراسة خيص املنقطعون عن 
 بكلية اآلداب مبنوبة
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 شهادة حضور

ال ميكن للطالب  
التقدم مبطلب شهادة 

حتديد حضور بعد 
 .ابلكليةانتهاء الدروس 

 
 
 

مطلب للحصول على شهادة -
 حضور يسحب من املوقع

 نسخة من شهادة ترسيم-

تسلم للطالب الذي يزاول  
دراسة ابنتظام ابلسنة 

و قبل     اجلامعية احلالية
 انتهاء الدروس

 
 

 
 

  
 

و أصل      شهادة ترسيم أصل -
 بطاقة طالب آلخر ترسيم ابلكلية.
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 شهادة مغادرة

 أو أصل شهادة أتجيل الرتسيم
وصل خالص معلوم الرتسيم عن -

إعفاءهم بعد أو االستظهار مبا يفيد 
 )منحة أو قرض جامعي(

نسخة من إذن تسجيل أو موافقة -
 نقلةعلى 

 
 
احلصول على إذن  -

ابلتسجيل يف مؤسسة 
جامعية أخرى أو جناح يف 

 إعادة توجيه.
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أتجيل ترسيم ألسباب 
 شخصية

جيب أن يقدم مطلب  
أتجيل ترسيم ألسباب 
شخصية يف مدة ال 
تتجاوز شهر من 

 انطالق الدروس

مطلب يسحب من موقع الكلية و -
 يوضع يف مكتب الضبط

حيتوي على الواثئق املطلوبة ملف -
 يوضع يف مكتب الضبط
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 أتجيل ترسيم ألسباب صحية

  
جيب أن يقدم مطلب 
أتجيل ترسيم ألسباب 

 
مطلب يسحب من موقع الكلية و 

 يوضع يف مكتب الضبط
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صحية يف اآلجال 
 احملددة من الكلية

 شهادة طبية سرية-
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لتعديل املسار مناظرة ابمللفات 
بني االجازات األساسية و 

 التطبيقية لطلبة للكلية

 
 
 
 

حيدد عدد 
البقاع املفتوحة 
على ضوء مقرر 
رئيس جامعة 

 منوبة

 
 
 
 

توضع املطالب مبكتب 
الضبط يف آجل ال 
يتجاوز شهر من ابتداء 

 السنة اجلامعية

مطلب ترشح)يسحب عرب املوقع -
 االلكرتوين للكلية(.

 التعريف الوطنية نسخة من بطاقة-
نسخة مطابقة لألصل من كشف -

األعداد األوىل للسنة اجلامعية 
 الفارطة.

نسخة مطابقة لألصل من شهادة 
جناح سنة أوىل للسنة اجلامعية 

 الفارطة.
 

  

 

النجاح من السنة األوىل اىل 
 السنة الثانية

 
 
 
 
 

 

 
)شهادة اإلداريةنظري الواثئق 

جناح،بطاقة ترسيم، شهادة 
 أعداد..(

  
البد من االستظهار 
بشهادة ضياع من مركز 

مطلب يسحب من موقع الكلية و -
 يوضع يف مكتب الضبط

 نسخة من بطاقة التعريف-

  
 

ال تسلم الواثئق إال للطالب 
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الشرطة أو تصريح على 
الشرف ممضى يف 

 البلدية

 نسخة من الشهادة اجلامعية-
نسخة من آخر شهادة ترسيم أو  -

 كشف أعداد

املعين أو االستظهار بتوكيل 
 .ملن ينوبهمعرف ابلبلدية 
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 شهادة يف الوضعية اجلامعية

  
 

 مطلب يسحب من موقع الكلية-
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية-
نسخة من شهادة الباكالوراي -

 الباكالوراي)إجباري(
نسخة من آخر ترسيم أو نسخة -

 آخر كشف أعدادمن 

خاص بطلبة السنة األوىل  
من اإلجازة الذين استوفوا 
حقهم يف الرتسيم )ترسيم 

 استثنائي/اثلث
ال تسلم الشهادة يف الوضعية 
 اجلامعية إال للطالب املعين

أو االستظهار بتوكيل  ابألمر
 ملن ينوبه.معرف ابلبلدية 
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 شهادة إفادة 

 الكليةمطلب يسحب من موقع -  
 نسخة من الشهادة العلمية-
 نسخة من شهادة الباكالوراي-

 

ال تسلم شهادة االفادة إال  
أو  ابألمر للطالب املعين

االستظهار بتوكيل معرف 
 ملن ينوبه.ابلبلدية 
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 مطلب تربص

   
نسخة من شهادة الرتسيم مطابقة -

 لألصل
مطلب)يسحب عرب املوقع -

 االلكرتوين للكلية(
 

ة لطلب الرتبص إجباري- 
اإلجازة التطبيقية و يتم 
احتسابه يف معدل السداسي 

 السادس
 لطلبةتياري الرتبص اخ-

اإلجازة األساسية و ال يتم 
 احتسابه يف املعدل

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

حيدد عدد 
البقاع املفتوحة 
على ضوء طاقة 

يقع إعالم الطلبة 
مبواعيد انطالق 
مناظرات القبول يف 

على الطلبة الراغبني يف الرتشح 
للماجستري الدخول على موقع واب 

 الكلية و التسجيل

األمر عدد 
لسنة  1227
 مؤرخ يف 2012

ال ميكن املشاركة يف -
املاجستري اال لطلبة احلاملني 
لشهادة األستاذية أو 
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استيعاب  مناظرة القبول يف املاجستري
 املؤسسة

املاجستري على املوقع 
االلكرتوين للكلية)عادة 
بعد االعالن على 

 نتائج دورة التدارك(

 2012أوت 1 
يتعلق بضبط 
اإلطار العام لنظام 
الدراسة و شروط 
التحصيل على 
الشهادة الوطنية 
للماجستري يف 

 نظام "أمد"

 االجازة.
ابلنسية للطلبة الذين قاموا -

بتأجيل ترسيم يف إحدى 
نا مبا سنوات الدراسة موافات

 يثبت ذلك
ال ميكن ألي طالب -

املشاركة يف أكثر من 
ماجستري و إال فإن مطلبه 

 يعترب مرفوضا.
االستمارة تسحب من -

 موقع الواب للمؤسسة
 
 

15 

 
 تسجيل طلبة املاجستري

يقع إعالم الطلبة الذين  
مت قبوهلم يف املاجستري 
على املوقع االلكرتوين 

 للكلية

تسلم شهادة الرتسيم للطالب   املوجودة ابلبالغالواثئق 
ملن ينوبه أو  ابألمر املعين

معرف مبوجب توكيل 
  .ابلبلدية
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16  
تسلم شهادات اإلجازة و 

 املاجستري

إجبارية التسجيل على منظومة -  
 التسجيل عن بعد

االستظهار مبا يفيد سداد معلوم -
 التسجيل بكامل سنوات الدراسة 

ال تسلم الواثئق إال للطالب  
املعين أو االستظهار بتوكيل 

 ملن ينوبه.معرف ابلبلدية 
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شهادة ختلي عن 
خاص بطلبة الدراسة)

 املاجستري(

 
 
 
 
 

 
 
 

 مطلب كتايب ابسم عميد الكلية.-  
الشرف مع التعريف تصريح على -

 ابالمضاء.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية-
شهادة تربئة من الذمة)سداد -

معاليم التسجيل و ارجاع الكتب 
 للمكتبة(.

ارجاع مجيع الواثئق املسلمة -
للطالب)بطاقة طالب، شهادة 

 ترسيم...(

  
 
 
 
 

اال  خليال تسلم شهادة الت
أو  ابألمر للطالب املعين

االستظهار بتوكيل معرف 
 ملن ينوبهابلبلدية 
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