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 شروط اجراء الرتبص االختياري  

 : خيضع اجراء الرتيص االختياري إىل مجلة من القواعد وهي اآلتية

   .ال ميكن إلدارة الكلية املوافقة على الرتبصات إال بعد اإلعالن على نتائج الدورة الرئيسية-1

 . 2021سبتمرب  15أجل  ال ميكن للرتبصات االختيارية أن تتجاوز -2

جويلية   31 و جوان  29بني  الفاصلةيتم الرتخيص يف اجراء الرتبص حصراي خالل الفرتة  -3
2021  . 

واحضار ما يفيد   الكلية وتعمريهاكل طالب مدعو لسحب وثيقة الرتبص من موقع واب -4
 حصوله على موافقة املؤسسة احلاضنة للرتبص. 

 تودع مطالب الرتبص وجواب لدى كتابة السيدة العميدة.  -5

 تتوىل مديرة الدراسات والرتبصات إبداء الرأي يف مطالب الرتبص. -6

يتم قبول ملفات تسوية وضعيات للحصول على شهادة تعيني بعد مضي أكثر من   مالحظة: ال
 أايم من اتريخ انطالق الرتبص.  10

 املسؤولة عن الرتبصات 

 أمساء الغشام  
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