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قرار رئيس الجامعة 

 

 :الوثائق المطلوبة

 نسخة من كشف أعداد البكالوريا، -

 ،(بالنسبة للطلبة احلاصلني على ىذه الشهادة)نسخة من شهادة سحب التسجيل  -
 ،2016-2015نسخة من شهادة التسجيل للسنة اجلامعية  -

 ،2016-2015نسخ من خمتلف كشوف األعداد املتحصل عليها خالل الدراسات اجلامعية إىل غاية السنة اجلامعية  -
 ،(واحد منها بقيمة ظرف مضمون الوصول) ظروف معنونة خالصة معلوم الربيد 02 -

 (...ملف طيب أو وثائق أخرى)الوثائق املدعمة ملطلب النقلة  -
  

: هام جدا
 . قبول أي مطلب يرد بعد ىذا التاريخ مهما كانت األسباب ميكن وال2016 جويلية 20الثالثاء حّدد آخر أجل لقبول املطالب يوم  -
 . يلغى كل مطلب يرد بعد ىذا األجل أو منقوصا من إحدى الوثائق املطلوبة -
 83ب عدد -جامعة تونس المنار ص:  على العنوان التايل الوصولنمضمو أو طريق الربيد العادي إىل اجلامعة عن ةتوجو مطالب النقل -

 .(مكتب الضبط)وميكن إيداع املطلب بصفة مباشرة مبقر اجلامعة   تونس1068البريد الخاص الرمانة 

 .ال يتم النظر إال يف مطالب النقل إىل املؤسسات الراجعة بالنظر جلامعة تونس املنار -

 .واحد مطلب من أكثر إيداع للطالب ميكن ال -
أن ال يتخلف عن التسجيل بمؤسسته  إحدى مؤسسات جامعة تونس املنار  إىلوجتدر اإلشارة إىل أنو يتعني على كل طالب مرتشح للنقلة -

 . يف انتظار صدور قرار اجلامعةاألصلية في األجل المحدد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 71 872 055   الفاكس  71 873 366 تونس       الهاتف 1068 الرمانة 83جامعة تونس المنار ص ب 


