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:711مقتطفات من القرار  
 المادة 07: �مكن للطالب تعلیق تسجیله ألسباب استثنائیة تتمثل في:

االلتزامات  -5 .الخدمة الوطنیة -4  .مرض لمدة طو�لة -3 .األمومة -2 .أمراض مزمنة -1
المتعلقة �األصول والفروع، تنقل الزوج أو األولیاء �سبب االلتزامات الوظیفیة.  :العائلیة  

المادة 08: �استثناء حاالت القوة القاهرة یودع الطلب المبرر للعطلة األكاد�میة لدى المصالح 
 البیداغوجیة التي ینتمي إلیها الطالب قبل االمتحانات األولى.

 المادة 09: ال تمنح العطلة األكاد�میة إال مرة واحدة خالل المسار الدراسي للطالب. 

:الملف المطلوب  
؛طلب عطلة أكاد�میةاستمارة  .1  
شهادة البكالور�ا؛. نسخة من �شف نقاط 2  
؛األكاد�میة مبرر طلب العطلة .3  
؛�طاقة الطالب األصلیة .4  
 للسنة الجامعیة الجار�ة شهادة التسجیل األصلیة .5

 

 الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

أدرار  - عیةجامعة أحمد درا�   
نیا�ة مدیر�ة الجامعة للتكو�ن العالي في الطور�ن األول والثاني والتكو�ن المتواصل والشهادات و�ذا التكو�ن العالي 

 في التدرج

 ادیمیةــــأك لةــــعط لبـط استمارة


