
1 

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغ
 

 الشهادة الوطنية لإلجازة التسجيل في اختصاص ثان بحول
 بالنسبة إلى حاممي الشهادات الجامعية 

  2017-2016بعنوان السنة الجامعية 
 

والراغبين في التسجيل في  تعمم جامعة تونس المنار الطمبة الحاصمين عمى شهادات جامعية 
عبر موقع واب الجامعة التسجيل ثان بالشهادة الوطنية لإلجازة أن عممية  اختصاص

www.utm.rnu.tn وأن  2016 جويمية 19 إلى غاية يوم 2016جوان  20بداية من يوم  تنطمق
 .2016 جويمية 20 إلى غاية يوم 2016 جوان 20 يكون بداية من يوم قبول ممفات الترشح

 

I- قائمة المؤسسات المعنية بالتسجيل في اختصاص ثان: 

  كمية العموم لمرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس 
 كمية العموم االقتصادية والتصرف بتونس 
 كمية الحقوق والعموم السياسية بتونس 

 المعهد العالي لمتكنولوجيات الطبية بتونس 

 التطبيقية بتونسةالمعهد العالي لمعموم البيولوجي  
 المعهد العالي لمعموم اإلنسانية بتونس 
 المعهد العالي لإلعالمية 

  المدرسة العميا لعموم وتقنيات الصحة بتونس 

 المعهد العالي لعموم التمريض بتونس 
 

Π -طريقة الترشح: 
: والموجودة عمى الرابط التالي" بمطمب تسجيل في اختصاص ثان"تعمير الجذاذة الخاصة   (1

http://www.utm.rnu.tn/mutation إثر االنتهاء من عممية تسجيل كل طباعتها ثّم 
 .المعمومات المطموبة بكل دقة

 

           الجمهورية التونسية     
  وارر التتعيي التعلل  اللبح التعمل  

ـــعر              جعمتة تونس المنـ
 اإلدارر الفرعية لعشؤ ن الليداغوجية

             البيعر الجعمتية  
       مصعبة الشؤ ن الطعللية           

http://www.utm.rnu.tn/mutation
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بمكتب الضبط بجامعة تونس ( مطمب الترشح مع الوثائق المطموبة المبينة أسفمه) إيداع الممف كامال  (2

المركب )جامعة تونس المنار :  عمى العنوان التاليالبريد مضمون الوصول أو إرساله عن طريق المنار
 . تونس1068 البريد الخاص الرمانة 83ب عدد -ص (الجامعي فرحات حشاد

 

Ш -الوثائق المطموبة : 
 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 ،نسخة من كشف أعداد البكالوريا 

 ،نسخة من الشهادة الجامعية المتحصل عميها 

  نسخة من جميع كشوف األعداد المتحصل عميها خالل السنوات الجامعية إلى غاية سنة
 التخّرج،

 ،نسخة من كل شهادة جامعية أخرى إن وجدت 

  (أحدهما مضمون الوصول)معنونان خالصي معموم البريد  (02)ظرفان، 
 

   IV - ّػػػاا جػػػدا :  
  حّدد آخر أجل لمتسجيل عبر موقع واب الجامعةwww.utm.rnu.tn  جويمية19يوم  

2016. 

  يجب التثبت في المعطيات المدرجة عمى موقع واب الجامعة قبل القيام بعممية تسجيمها ألنه
 .ال يمكن تغييرها أو تعديمها

  وال2016 جويمية 20حّدد آخر أجل لقبول الممفات المتضمنة كافة الوثائق المطموبة يوم  
 . قبول أي مطمب َيِرُد بعد هذا التّاريخ مهما كانت األسبابيمكن

 يمغى كل مطمب َيِرُد بعد  ذا األجل أو يكون منقوصا من إحدى الوثائق المطموبة . 
  المتوفرة بكل مؤسسةحدود البقاع الشاغرة ي فتتم االستجابة لمترشحات. 

  السنة األولى من الشهادة الوطنية لإلجازةبداية من ال يمكن التسجيل في اختصاص ثان إاّل. 
 ال يتم النظر إال في المطالب الموجهة إلى مؤسسات جامعة تونس المنار. 

 واحد مطمب من أكثر إيداع لمطالب يمكن ال. 

  2016مفتتح شهر  يتّم اإلعالن عن النتائج تباعا عبر موقع واب الجامعة انطالقا من. 

   مطالبهم بالموافقة عبر موقع واب الجامعةحضيتلطمبة الذين ا تسجيل أذونيتم استخراج   . 
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