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 الطلبة ملفات 

  ملفات الطلبة بالوثائق التالية:ينبغي إرفاق 

 

 لوائح الطلبة .1

مع من طرف الوزارة املعتمدة  سالكالدراسية باملاملستويات بالنسبة لجميع الجسور بانتظام أو عن طريق  لوائح الطلبة املسجلين باملؤسسة .1

 (2املبين في امللحق  نموذجال)وفق   لمؤسسةل الرسميخاتم الضرورة وضع 

 الباكالورياشهادة بعد  ألولىالوثائق الخاصة بالطلبة املسجلين بالسنة ا .2

 الباكالوريا الوطنية(.شهادة )بالنسبة لحاملي  نسخة طبق األصل من شهادة الباكالوريا في الشعبة املرخص بها من طرف هذه الوزارة .1

 جنبية(.الباكالوريا األ شهادة شهادة معترف بمعادلتها لشهادة الباكالوريا بقرار لوزير التربية الوطنية )بالنسبة لحاملي  .2

لباكالوريا شهادة امن طرف املصالح املختصة للسفارة املعنية ) بالنسبة ل)authentifiée(عليها  شهادة الباكالوريا أو شهادة النجاح مصادق .3

 األجنبية(.

 جهوي(الطب، طب األسنان والصيدلة، كشوف النقط الخاصة بالباكالوريا )االمتحان الوطني+ االمتحان الكليات بالنسبة لطلبة  .4

 بإحدى السنوات املوالية للسنة األولى عن طريق الجسور ذين يتم تسجيلهم الطلبة البالوثائق الخاصة  .3

(Accès via les passerelles) 

 الباكالوريا الوطنية(.شهادة نسخة طبق األصل من شهادة الباكالوريا في الشعبة املرخص بها من طرف هذه الوزارة )بالنسبة لحاملي  .1

 الباكالوريا األجنبية(.شهادة معترف بمعادلتها لشهادة الباكالوريا بقرار لوزير التربية الوطنية )بالنسبة لحاملي شهادة  .2

لباكالوريا شهادة امن طرف املصالح املختصة للسفارة املعنية ) بالنسبة ل (Authentifiée)شهادة الباكالوريا أو شهادة النجاح مصادق عليها  .3

 األجنبية(.

وكشوف نقط تثبت نجاح املعني باألمر بالسنة التي سبقت تلك التي يود التسجيل بها في نفس التخصص الذي يود التسجيل به شهادة  .4

 التي تابعها املعني باألمر في مؤسسته األصلية. السنوات الدراسية

 .املصالح املختصة للسفارة املعنيةيها من طرف مصادق عل تعليم العالي الخاصلل ات األجنبيةؤسساملاملسلمة من  ما فوق الباكالوريا ةشهاد .5

حمل الطابع الرسمي ي اقبل تسجيله لبةالط اتتقرير مفصل منجز من طرف املؤسسة يبين فيه الدراسة التي قامت بها املؤسسة لتقييم ملف .6

 .ي للمؤسسة و توقيع املدير التربو 
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  عن طريق الجسور  تسجيلال بخصوص بعض حاالت توضيح

  عدم تسجيل الطلبة الجدد بالسنة النهائية من  الدولة:من طرف  املرخص لها أو املعترف بهالجميع مؤسسات التعليم العالي الخاص بالنسبة

 سنوات؛خمس  مستوى بكالوريا+من  تدبلوما

 دبلوم إال بالنسبة للسنة كيفما كان مستوى ال بالسنة النهائية عدم تسجيل الطلبة الجدد: رف الدولةبالنسبة للمؤسسات املعترف بها من ط

طلبة  النهائية من دبلوم اإلجازة فيتم فقط قبول الطلبة الحاصلين على دبلوم وطني من مؤسسة للتعليم العمومي ما بعد الباكالوريا أو

  ؛ةإلجاز املعترف بها من طرف الدولة اللذين استوفوا بنجاح السنتين األوليتين من تكوينات سلك ا لتعليم العالي الخاصا اتمؤسس

 ؛فقط بالنسبة للمؤسسات املعترف بها من طرف الدولة، يجب تسجيل الطلبة الذين تابعوا دراستهم باملسالك املعتمدة 

 :يتم فتح باب االلتحاق بإحدى السنوات املوالية للسنة األولى فقط بالنسبة للطلبة القادمين  بالنسبة لكليات الطب وطب األسنان والصيدلة

. ويتعلق األمر فقط بالسنتين طب األسنان والصيدلةو لطب ربية العمومية أو الخصوصية واملعترف بها من طرف الدولة لاملغكليات من ال

 الثانية والثالثة من التكوين.

 يجب أن يكون التخصص املتوج بهذهاملنهي للتكوين الخاصة اتؤسساملسلمة من طرف امل حاملي شهادة التقني املتخصصطلبة أو لسبة بالن ، 

 .ن املنهيالشهادة معتمد من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالتكوي

  لبكالوريا وليس بعد ابالسنة األولى من الدراسة  همتسجيليجب  املتخصص:من شهادة التقني  فقط الناجحين بالسنة األولىبالنسبة للطلبة

 .بالسنة الثانية

  لبكالوريا، ايتوفرون على شهادة الباكالوريا. أما إذا كان الطالب يتوفر على شهادة  ال الذينعدم قبول تسجيل الطلبة الحاملين لشهادة التقني

 .فقط فيتم تسجيله بالسنة األولى

  املنقولةدبلومات العلى  بناءعدم قبول تسجيل الطلبة (Diplômes délocalisés) الدبلومات الجامعية  وأ(Diplômes d’Universités) 

 ما بعد تسجيلهم بالسنة الثالثة  مكني لها:ضيرية الراغبين بااللتحاق بمؤسسات التعليم العالي الخاص املرخص بالنسبة لطلبة األقسام التح

 .(Admissibilité au Concours National Commun) الكتابي للمباراة الوطنية املشتركة ختباراال  نجحوا فيإذا ما الباكالوريا 

  تسجيلهم بالسنة  مكني :الدولةبالنسبة لطلبة األقسام التحضيرية الراغبين بااللتحاق بمؤسسات التعليم العالي الخاص املعترف بها من طرف

 (Admission au Concours National Commun) املباراة الوطنية املشتركةنجحوا في إذا ما  ما بعد الباكالورياالثالثة 

 


