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مناظرة بالممفات لحاممي شيادة الدراسات التكنولوجية العميا  
 لمتسجيل بالسنة الثالثة من اإلجازة التطبيقية

(  2016دورة ( 
 

حاممي شيادة الدراسات لفائدة مناظرة بالممفات باب الترّشح ل تعمن جامعة تونس المنار عن فتح 
اإلجازة حصول عمى شيادة لل السنة الثالثةفي مستوى حضوريا  الراغبين في مواصمة الدراسة التكنولوجية العميا

 .ىاإحدى مؤسساتب اختصاصيم األصميالتطبيقية في 
  

I- الترشحآجال : 
  www.utm.rnu.tn عبر موقع واب الجامعة التسجيل عمميةتنطمق : آجال التسجيل عن بعد .1

 .2016 جويمية 19 إلى غاية يوم 2016جوان  20يوم بداية من 
 إلى غاية يوم 2016جوان  20  بداية من يومقبول الممفات عمميةتنطمق : آجال قبول الممفات .2

 .2016 جويمية 19
 

Π - المعنية بيذه المناظرةمؤسسات القائمة: 

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

 المعيد العالي لمتكنولوجيات الطبية بتونس 

 التطبيقية بتونسةالمعيد العالي لمعموم البيولوجي  
 المعيد العالي لمعموم اإلنسانية بتونس 
  المعيد العالي لإلعالمية 

 المدرسة العميا لعموم وتقنيات الصحة بتونس 

 

           الجمهورية التونسية   
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

     جامعـة تونـس المنـار        
 ااإلارة اللفرية لللشوو البييااوجية  

           والحياة الجامعية  
      مصلحة اللشوو الطالبية      
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I- الترشحشروط : 
 من أحد شيادة الدراسات التكنولوجية العمياعمى  يشارك في ىذه المناظرة الطمبة الحاصمون (1

 .(دون سواىم) المعاىد العميا لمدراسات التكنولوجية
 . شيادة الباكالورياال يمكن قبول سوى ممفات المترشحين الحاصمين عمى  (2

 

Π- طريقة الترشح :
حاممي شيادة الدراسات التكنولوجية لممناظرة بالممفات لترشح بمطمب " الجذاذة الخاصةتعمير  (1

 طباعتياثّم  http://www.utm.rnu.tn/mutation: والموجودة عمى الرابط التالي" العميا
 .إثر االنتياء من عممية تسجيل كل المعمومات المطموبة بكل دقة

بمكتب الضبط بجامعة ( مطمب الترشح مع الوثائق المطموبة المبينة أسفمو)إيداع الممف كامال  (2
جامعة تونس المنار :  عمى العنوان التاليالبريد مضمون الوصول أو إرسالو عن طريق تونس المنار

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

Ш -الوثائق المطموبة: 
 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .1
 ،نسخة من شيادة الباكالوريا .2
 ،نسخة من كشف أعداد الباكالوريا .3
 ،نسخة من شيادة الدراسات التكنولوجية العميا .4
والخاصة بمختمف السداسيات كشوف األعداد المتحصل عمييا جميع نسخة من  .5

 لسنوات الدراسة المعنية،
 التسجيل إلى غاية سنة التخرج،شيادات مختمف  من ةنسخ .6
 الحاصمين عمييا خالللطمبة إلى ابالنسبة ) التسجيل تأجيل نسخة من شيادات .7

 ،( الجامعيةةدراسسنوات ال
 يتّم تنزيميا(  د20 )عشرين دينارااألصل من شيادة في إصدار حوالة بريدية بقيمة  .8

باسم محاسب جامعة تونس  229467656بالحساب الجاري البريدي لمجامعة عدد 
 .المنار
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IV - ىػػػام جػػػداّا:  
  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 تسجيميا ألنو ال
 .يمكن تغييرىا أو تعديميا

  يمكن وال2016 جويمية 20حّدد آخر أجل لقبول الممفات المتضمنة كافة الوثائق المطموبة يوم  
 .قبول أي مطمب يرد بعد ىذا التاريخ ميما كانت األسباب

 يمغى كل مطمب يرد بعد ىذا األجل أو يكون منقوصا من إحدى الوثائق المطموبة. 
 واحد وال يمكنو الترشح إال لمؤسسة جامعية واحدة وفي  مطمب من أكثر إيداع لمطالب يمكن ال

 .اختصاص واحد مطابق إلختصاصو األصمي
  حدود طاقة ي ف المختصة ويتّم انتقاء المترشحين حسب مقاييس مضبوطة من قبل المجان

  . المتوفرة بكل مؤسسةاإلستيعاب
   2016 سبتمبر خالل شيريتّم اإلعالن عمى النتائج عبر موقع واب الجامعة. 
   عبر موقع واب الجامعة  مطالبيم بالموافقةحضيتلطمبة الذين ا تسجيل أذونيتم استخراج  . 
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