الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريسي
تيسمسيلت-
نيابة المديرية المكلفة بالتعليم العـالي
والتكوين المتواصل و الشهادات
مصلحة الشهادات و المعادالت

ملف التخرج لنيل شهادة النجاح المؤقتة لليسانس ()L.M.D
 -1نسخة من كشف النقاط للبكالوريا.
 02 -2صور شمسية حديثة.
 -3شهادة إبراء الذمة ممضاة لدى جميع المصالح .
-4شهادة ميالد رقم  12للسنة الجارية .
 -5جميع كشوف النقاط أصلية لجميع السنوات  ،مع تبرير سنوات الفراغ.
 -6محضر العبور بالنسبة للطلبة المسجلين والمنتقلين من النظام كالسيكي ( ) DEUAإلى النظام
(ل.م.د).
 -7ظرفان بريديان معنونان حجم صغير عليهما الطابع البريدي.
 -8ظرف بريدي حجم كبير يكتب عليه اسم الطالب ،سنة التخرج والتخصص فقط .

مالحظة:
بالنسبة للطلبة المسجلين والمدمجين من النظام الكالسيكي  DEUAللعبور إلى النظام (ل.م.د) يطلب
منهم كشوف نقاطهم األصلية للسنوات الثالث  +شهادة النجاح األصلية للدراسات الجامعية التطبيقية

ملف التخرج لنيل شهادة النجاح المؤقتة للماستر ()L.M.D

 -1نسخة من كشف النقاط للبكالوريا
 02 -2صور شمسية حديثة
 -3شهادة إبراء الذمة ممضاة لدى جميع المصالح
 -4بطاقة الطالب أو شهادة عدم استالم شهادة ممغنطة
-5شهادة ميالد رقم  12للسنة الجارية
 -6نسخة من محضر المناقشة
 -7جميع كشوف النقاط أصلية لجميع السنوات ،مع تبرير سنوات الفراغ.
 -8محضر العبور بالنسبة للطلبة المسجلين والمنتقلين من النظام كالسيكي للتسجيل في السنة الثانية
ماستر (ل.م.د)
 -9ظرفان بريديان معنونان حجم صغير عليهما الطابع البريدي
 -10ظرف بريدي حجم كبير يكتب عليه اسم الطالب ،سنة التخرج والتخصص فقط

ملف التخرج لنيل شهادة النجاح النهائية لليسانس والماستر
 -1طلب خطي.
 -2شهادة البكالوريا أصلية (على مستوى المصلحة)
 -3شهادة ميالد رقم 12
 -4كشف النقاط الكلي أصلي " " Global
 -5كشوف النقاط لجميع السنوات أصلية.

 -6تصريح شرفي بسحب شهادة البكالوريا وشهادة النجاح النهائية (على مستوى المصلحة)
 -7سبب استخراج الشهادة النهائية بالنسبة للطلبة المتخرجين بعد مضي أقل من  05سنوات.
 -8نسخة من الملحق الوصفي بالنسبة لطلبة ل.م.د
 -9شهادة النجاح المؤقتة األصلية لليسانس أو الماستر

ملف التخرج لنيل شهادة النجاح النهائية بالنسبة للطلبة األجانب
 -1شهادة معادلة أصلية (على مستوى المصلحة).
 -2رخصة التسجيل للطالب األجنبي أصلية ( على مستوى المصلحة).
 -3كشوف النقاط األصلية(ل.م.د).
 – 4الملحق الوصفي األصلي.
 -5شهادة النجاح المؤقتة األصلية لليسانس او الماستر

مالحظة:
يحق للطلبة ذوي الجنسية الجزائرية والمتخرجين في طور الليسانس أو الماستر ،والمستوفين لـ05
سنوات كاملة بعد تخرجهم ،الحصول على الشهادة النهائية.

