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du  premier et deuxième cycle, la formation continue,  
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Service des enseignements,  des stages et de l'évaluation  

 

 

 ي ـالـن العـللتـكوية ـة اجلامعـة مديريـنياب
  ـلو التكوين املتواصي يف الطـورين األول والثانـ

 ـدرجـايل يف التو كذا التكوين العـ داتاوالشه
قييمـم و التداريب والتـة التعليـمصلح  
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20..     /و.ج/ ت.ع.ش.م.ت.ج.م.ن/ت.ت.ت.م/....... :الرقم 
                         

                                             
 

الشهادة األجنبية المعادلة لها  أوال يمكن للطالب سحب الشهادة األصلية للبكالوريا : التي تنص 11/111:ر رقمامن القر 40 :طبقا للمادة

 .في حالة توقفه عن الدراسة و ذلك بطلب منه و مقابل وصل التسليم أوإال بعد نهاية دراسته و حصوله على شهادة النهائية 

و طلب سحب الشهادة األصلية المؤقتة , في حالة تعليق الطالب لدراسته او التخلي عنها: التي تنص رالقرا من نفس 40و طبقا للمادة 

 .على ظهر الشهادة" إلغاء التسجيل"وضع مالحظة , يتم وجوبا, للبكالوريا أو الشهادة األجنبية المعادلة لها

  .................................................................................................................................................(: ة)أنا الممضي أسفله الطالب
 

 ........................................................................................ :مكان الميالد............... ......................................... :المولود بتاريخ

 ...................:السنة .......................................................: التخصص/ القسم ...........................................: الكلية

   .............. .....................................................: السنة الجامعية ....................................................:الرقم التسجيل

  ...................................: بدائرة  .............................: الصادرة بتاريخ ...................................: الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم

 .................................................................................: و السيدة............................................................................ : ابن السيد

 ...............................................................................................................................................................................: العنوان

و أتحمل كل مسؤولياتي في حالة عدم  ................................................................................. اطلب من سيادتكم إلغاء تسجيلي بفرع
 . تسجيلي بجامعة الوادي مرة أخرى

سحبت و بطلب مني ملف تسجيلي الجامعي من مصلحة التعليم و التداريب و التقييم بجامعة الوادي و الذي يحتوي على  بأنني أتعهد
 :الوثائق التالية

 شهادة النجاح المؤقتة األصلية بغرض االنقطاع عن الدراسة نهائيا .  
 :الوادي في                                                                                                   

 رئيس المصلحة                                                          (:               ة)إمضاء الطالب     

 

 

 :ال يكون هذا الطلب نافذة إال بعد إعادة الوثائق التالية: مالحظة

 و المكتبة( ة)شهادة التسجيل و بطاقة الطالب -
 شهادة تبرئة -
 تصريح شرفي بإلغاء التسجيل -
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 ي ـالـن العـللتـكوية ـة اجلامعـة مديريـنياب
  ـلو التكوين املتواصي يف الطـورين األول والثانـ

 ـدرجـايل يف التو كذا التكوين العـ داتاوالشه
قييمـم و التداريب والتـة التعليـمصلح  

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

ال يمكن للطالب سحب الشهادة األصلية للبكالوريا أو الشهادة األجنبية المعادلة لها : التي تنص 11/111:ر رقمامن القر 40: طبقا للمادة  

 .إال بعد نهاية دراسته و حصوله على شهادة النهائية أو في حالة توقفه عن الدراسة و ذلك بطلب منه و مقابل وصل التسليم

و طلب سحب الشهادة األصلية المؤقتة , ي حالة تعليق الطالب لدراسته او التخلي عنهاف: التي تنص رمن نفس القرا 40و طبقا للمادة 

 .على ظهر الشهادة" إلغاء التسجيل"وضع مالحظة , يتم وجوبا, للبكالوريا أو الشهادة األجنبية المعادلة لها

 .............. ...................................................................................................................................(: ة)أنا الممضي أسفله الطالب
 

 ........................................................................................: مكان الميالد........................................................  :المولود بتاريخ

 ............................:السنة .............................................................: التخصص/ القسم ...................................................: الكلية

   .......................... .............................................: السنة الجامعية....................................................................... .:الرقم التسجيل

  ...................................: بدائرة  .............................: الصادرة بتاريخ ...................................: الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم

 .................................................................................: و السيدة............................................................................ : ابن السيد

 ...............................................................................................................................................................................: نالعنوا

و أتحمل كل مسؤولياتي في حالة عدم  ................................................................................. اطلب من سيادتكم إلغاء تسجيلي بفرع
 . تسجيلي بجامعة الوادي مرة أخرى

 ...................................................: ..............جامعة  إلىأتعهد بأنني سحبت و بطلب مني ملف تسجيلي من جامعة الوادي 

 :و الذي يحتوي على الوثائق التالية 

 شهادة النجاح المؤقتة األصلية بغرض االنقطاع عن الدراسة نهائيا .  
 :في الوادي                                                                                                   

 رئيس المصلحة                                                          (:               ة)إمضاء الطالب     

 

 

 :ال يكون هذا الطلب نافذة إال بعد إعادة الوثائق التالية: مالحظة

 و المكتبة( ة)شهادة التسجيل و بطاقة الطالب -
 شهادة تبرئة -
 تصريح شرفي بإلغاء التسجيل -


