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 إحدى مؤسسات جامعة تونس المنارإلى  النقمة حول

  2017-2016 بعنوان السنة الجامعية 
 

 إلى إحدى مؤسساتها (دون تغيير الشعبة األصمية) تعمم جامعة تونس المنار الطمبة الراغبين في النقمة 
 2016جوان  20بداية من يوم  تنطمق www.utm.rnu.tn عبر موقع واب الجامعة التسجيل عمميةأّن 

 إلى غاية 2016 جوان 20 يكون بداية من يوم الترشح قبول ممفاتوأّن   ،2016 جويمية 19إلى غاية يوم 
 .2016 جويمية 20يوم 

 

I - المعنية بالنقل الجامعية مؤسساتالقائمة   :
  كمية العموم لمرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس 
 كمية العموم االقتصادية والتصرف بتونس 
 كمية الحقوق والعموم السياسية بتونس 
 المعهد العالي لمتكنولوجيات الطبية بتونس 
 المعهد العالي لعموم التمريض بتونس 
 المعهد العالي لمعموم اإلنسانية بتونس 
 المعهد التحضيري لمدراسات الهندسية بالمنار 
 المدرسة العميا لعموم وتقنيات الصحة بتونس 
  المعهد العالي لإلعالمية 

 التطبيقية بتونسةالمعهد العالي لمعموم البيولوجي  
 

Π-طريقة الترشح   :
:  والموجودة عمى الرابط التالي"بمطمب الترشح لمنقمة" تعمير الجذاذة الخاصة  (1

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

 

           الجمهورية التونسية   
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ـــار             جامعة تونس المنـ
 ااإلارة اللفرية لللشوو البييااوجية  

           والحياة الجامعية  
       مصلحة اللشوو الطالبية       

http://www.utm.rnu.tn/
http://www.utm.rnu.tn/
http://www.utm.rnu.tn/mutation
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بمكتب الضبط بجامعة ( مطمب الترشح مع الوثائؽ المطموبة المبينة أسفمه)إيداع الممف كامال  (2
جامعة تونس :  عمى العنوان التاليالبريد مضمون الوصول أو إرساله عن طريق تونس المنار

 . تونس1068 البريد الخاص الرمانة 83ب عدد -ص (المركب الجامعي فرحات حشاد)المنار 

Ш -الوثائؽ المطموبة :
 :الوثائؽ الوجوبية/ 1

 : الوثائق التاليةوجوبا يتضمن الممف المصاحب لمطمب النقمة 

 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 ،نسخة من كشف أعداد البكالوريا   

  بالنسبة لمطمبة ) نسخة من بطاقة التعيين إثر النجاح في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي
 ،(المعنيين بذلك

  2016-2015نسخة من شهادة التسجيل لمسنة الجامعية، 

  (بالنسبة إلى الطمبة المعنيين باألمر)نسخة من شهادة تأجيل التسجيل، 

  نسخة من جميع كشوف األعداد المتحصل عميها إلى غاية السنة الجامعية الحالية
2015-2016، 

 ،نسخة من شهادة النجاح في آخر امتحان جامعي عند االقتضاء 

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

 :لمنقمة الوثائؽ المدعمة لألسباب الصحية/ 2
 متكامال ُيثبت متابعة الحالة الصحية لمطالب ممفا طبيا التي تكّون جممة الوثائؽ الطبية وهي

 .المعني باألمر

 الشهادات الطبّية المجردة غير كافية وال تعتبر بأّي حال من األحوال :مالحظة هامة 
 . ممّفا طبيا وال تبّرر إطالقا النقمة ألسباب صحّية

 :الوثائؽ المدعمة لألسباب االجتماعية لمنقمة/ 3
  : يتضمن الممف االجتماعي المصاحب لمطمب النقمة إحدى الوثائق التّالية أو بعضها

  (تُثبت إقامة المعني باألمر بالعنوان المصّرح به)شهادة إقامة، 
 ،مضمون وفاة أحد الوالدين 
 ،نسخة من حكم طالق الوالدين 
 ،شهادة تُثبت إصابة أحد الوالدين بمرض خطير أو مزمن 
 ،نسخة من بطاقة عالج مجاني أو نسخة من بطاقة عالج ذات تعريفة منخفضة 
 ،نسخة من بطاقة إعاقة أحد الوالدين 
 ،نسخة من بطاقة إعاقة الطالب 
 ،شهادة في الخصم من المورد 
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 ،شهادة في بيان الحالة االجتماعية مسممة من الهياكل اإلدارية المختصة 

 ،نسخة من بطاقات أعداد أو شهادات تسجيل اإلخوة في سن الدراسة 
 وثيقة أخرى إن وجدت. 

 :تقريب األزواج/ 4
 : الوثائق التاليةيتضّمن ممف تقريب األزواج

 ،نسخة من عقد الزواج ومضمون الحالة المدنية 

 ،شهادة عمل القرين 

 شهادة إقامة القرين. 
 

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

2016. 

  يجب التثبت من 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 التاريخ مهما كانت األسبابيمكن

 ُيمغى كل مطمب َيِرُد بعد هذا األجل أو يكون منقوصا من إحدى الوثائؽ المطموبة.  
  بكل مؤسسةحدود البقاع الّشاغرة المتوفرةي فتتم االستجابة لترشّحات النقمة . 
  والحالة /مدّعما بالوثائؽ التي تُثبت الحالة الصحّية أويشترط في مطمب النقمة أن يكون

 . لمطالباالجتماعية

 ال يتم النظر إال في مطالب النقل إلى مؤسسات جامعة تونس المنار. 

 واحد مطمب من أكثر إيداع لمطالب يمكن ال. 

 أال يتخمؼ  إحدى مؤسسات جامعة تونس المنار  إلى يتعّين عمى كل طالب مترشح لمنقمة
 في انتظار صدور قرار الجامعة وذلك عن التسجيل بمؤسسته األصمية في األجل المحدد

 .بعد انتهاء أعمال الّمجان المختّصة في دراسة ممّفات النقل

  مفتتح  يتّم اإلعالن عن نتائج النقل الجامعية تباعا عبر موقع واب الجامعة انطالقا من
 .2016شهر سبتمبر 

  موقع واب   مطالبهم بالموافقة عبرحضيتلطمبة الذين ا تسجيل أذونيتم استخراج
 .  الجامعة

 

 

http://www.utm.rnu.tn/
http://www.utm.rnu.tn/

