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امعية  لسنة ال ر  ٔولى ماس ن في السنة ا ول لمق اصة  زام   ة   2020/2021تعهد وٕال   %20ف

ٔخرى)  امعة  ٔي  ٔو في  ل  سجيل من ق  (بعدم ال

ٔسفلة السيد(ة): ..........................................................................................................................................................................................................ٔ الممضي   

ن بـــــــ:............................................................................بـــــــــــ:...............................................................................المولود بتاريخ ..............................................................................................السا  

.....................................................................................................................................الصادرة بتاريخ:  ...........................................................................رس رقم: صاحب بطاقة ت و/   

رة: .........................................................................................................................................................................................................والية: ............................................................................................عن دا  

ـــــــــــــزم ٔل ٔتعهــــــــــــــد و  

لتصريح الكاذب  لعواقب القانونية  لم كامل  لى   ٔ   ٔنني: و

لسنة في  - ٔو مجمد  لي  س مليانة، في الطور الثاني، م اللي بونعامة خم امعة ج ل في  ل من ق ر مس
الية  ٔو في السنة ال   2020/2021السنوات السابقة، 

امعية  - الل السنة ال ٔو  ل  ٔخرى من ق امعة  ٔي  ر في  ل في الماس ٔس ر كامل 2020/2021ٔنني لم   ،
راب الوطني. لبكالور االصلية. بما امعات ال ي  امعة التكون المتواصل او الشبه الطب  في ذك 

ب كان. - ي س سجيلي ببكالور ملغاة  دم  امعة االصلية و ٔصلي من ال شروط سحب البكالور ا لم  لى   انني 
ٔصلية - دم تقديمي لشهادة البكالور ا الة  لم في  لى  د الدراس انني  ر نفسي مشطوب تلقائي من مقا  ة.اعت
ٔتحمل تبعات ذك. - ن، و ول ن المق رش ٔشطب تلقائيا من قوائم الم الة ثبوت عكس التصريح، سوف    في 

 

س مليانة في:        خم

تصديق البلدية           ٕامضاء المعني                                                                          

 

 

 



 

 www.univ-km.dz   الموقع اإللكتروني  027556844الفاكس  027556837الهاتف    44225طريق ثنية الحد خميس مليانة  -جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة 
 
 

  الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
  وزارة التعليــم العالـي و البحـــث العلمي

 جامعة الجياللي بونعامة خميـس مليـــــانـة
ول الطورين األ ي فيالمكلفة بالتكوين العال نيابة مديرية الجامعة

والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في 
  التدرج

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de L’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche  Scientifique 

Université Djilali Bounaama Khemis-Miliana 

 Vice-Rectorat Chargé de la Formation du Premier et Deuxième 

Cycles, la Formation Continue, les Diplômes, et la Formation 

Supérieure de Graduation 
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لقب:                 .......................................................................................................................................ا
...................................................................................................................................................................:إالسم  

مكان                  .............................................................................................................ريخ الميالد: 
............................................................................................................................................الميالد:  

.....................................................................................................................................العنوان الشخصي..........................................................................................................................:الهاتف  

لغة الفرسية: لغة الفرسية:................................................................................................إالسم  لقب  ..............................................................................................................................ا  

ول في ال  ر كلية/ معهدمق ٔولى ماس .............................................................................................................................................................................................................................................سنة ا  

امعية   .....................................................................................................تخصص: 2020/2021في السنة ال  

  
لة لمؤسسة المستق اصة  ٔصلية   ٕاطار  لمؤسسة ا اص    ٕاطار 

  

ة لبيداغوج امعة المكلف  ر ال ئب مد رة  ٔش ول  ت   لق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 

ارجي ة اصة  استمارة التحويل ال ر ف ٔولى ماس ن في السنة ا ول ن المق رش   % 20لم

امعية  )شف البكالور االصلي(   2020/2021السنة ال


