
 وزارج التؼلين الؼالي والثحث الؼلوي

                خاهؼح تىًس

 إدارج الشؤوى األكاديويح والشراكح الؼلويح

 

الؽ ـــــت  

وؤسساخ ال تييًقل الطلثح    

8102 دورج  

 

س االخرصاص األصهٍ  إنً إدذي َفٍ فذؼهى جايؼح ذىَس كافح انطهثح انشاغثٍُ فٍ انُمهح 

نُظش أٌ ػًهُح انرسجُم ذرى دصشَا ػثش يىلغ واب انجايؼح انًؤسساخ انشاجؼح إنُها تا

www.utunis.rnu.tn/mutation      8102خىيليح  82و  8تيي ورنك خالل انفرشج انًرشاودح  

 تستثًٌ هي ػولياخ الٌقلح الوؤسساخ التاليح : 

 هًهُذسٍُ ترىَس/ انًذسسح انىطُُح انؼهُا ن1

 / انًؼهذ انؼانٍ نألػًال ترىَس2

 ذضُشٌ نهذساساخ األدتُح وانؼهىو االَساَُح ترىَسر/ انًؼهذ ان3

 / داس انًؼهًٍُ انؼهُا4

 ترىَس / انًؼهذ انؼانٍ نًهٍ انرشاز5

 طريقح الترشح : 

و ذؼًُش كم انثُاَاخ    www.utunis.rnu.tn/mutationانذخىل إنً انشاتظ انرانٍ َرؼٍُ  / 1

 انخاصح 

َذاع انًهف كايال يشفىلا تانىثائك انًطهىتح تًكرة ضثظ إو  تطالح انرششخَرؼٍُ سذة /  2

 92سسانه ػٍ طشَك انثشَذ يضًىٌ انىصىل ػهً انؼُىاٌ انرانٍ : جايؼح ذىَس إانجايؼح أو 

 1007ذىَس  1938أفشَم  9شاسع 

 ائق الوطلىتح : الىث

 جثاسَح ووثائك اخرُاسَح دسة وضؼُح انطانة إانُمهح يٍ وثائك طهة َركىٌ يهف 

  : الخثاريحالىثائق ا

 يطهة ششح أسثاب انُمهح -1

 تطالح انرششخ ذسذة يٍ يىلغ انىاب تؼذ انرسجُم -2

 َسخح يٍ تطالح انرؼشَف انىطُُح -3
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 َسخح يطاتمح نألصم يٍ كشف أػذاد انثاكانىسَا -4

أو َسخح  2017/2018يؼُح َسخح يطاتمح نألصم يٍ شهادج انرسجُم تؼُىاٌ انسُح انجا -5

 يطاتمح نألصم يٍ شهادج ذأجُم انرشسُى ) ػُذ االلرضاء (

َسخح يطاتمح نألصم يٍ كشىفاخ األػذاد انًرذصم ػهُها طُهح سُىاخ انذساسح انجايؼُح  -6

 (2017/2018انسُح انجايؼُح  دذودإنً ) 

 ظشف َذًم انؼُىاٌ انشخصٍ نهطانة وَكىٌ خانصا نًؼهىو انثشَذ -7

 يح : حالوذػوح لوطلة الٌقلح ألسثاب ص قالىثائ

انًهف انطثٍ نهطانة ) َرضًٍ  انىثائك انًذػًح نهذانح انصذُح  نهطانة وذشهذ تًراتؼره 

 ( دوسَح أو يراتؼح صذُحنؼالج 

 انشهاداخ انطثُح انًجشدج غُش كافُح و ال ذؼرثش يثشسا نطهة انُمهح

 الىثائق الوذػوح لوطلة الٌقلح ألسثاب اختواػيح : 

 :َرؼٍُ االسرظهاس تئدذي انىثائك أو تؼضها نرذػُى يطهة انُمهح ألسثاب اجرًاػُح 

 لايحإ/ شهادج 1

 / يضًىٌ وفاج أدذ انىانذ2ٍَ

 / َسخح يٍ دكى طالق انىانذ3ٍَ

 تًشض خطُش أو يزيٍ أو أدذهًا شهادج طثُح ذثثد إصاتح  انىانذٍَ/ 4

 حضػالج راخ ذؼشَفح يُخفح لح ػالج يجاٍَ أو َسخح يٍ تطالَسخح يٍ تطا/ 5

 / َسخح يٍ تطالح إػالح أدذ انىانذ6ٍَ

 / َسخح يٍ تطالح إػالح انطانة7

 / شهادج فٍ انخصى يٍ انًىسد8

 / شهادج فٍ تُاٌ انذانح االجرًاػُح يسهًح يٍ انهُاكم انجهىَح انًخرصح9

أو تطالاخ خىج انزٍَ َزاونىٌ انذساسح أو شهاداخ ذسجُههى / َسخ يٍ تطالاخ أػذاد اإل10

 دضىسهى

 / َسخح يٍ ػمذ كشاء انًسك11ٍ

 األخري التي يوكي أى تذػن الحالح االختواػيح للطالة ولن يتن ركرها كل الىثائق 

 تقرية األزواج : 

 يتضوي هلف الٌقلح في إطار تقرية األزواج الىثائق التاليح : 

 َسخح يٍ ػمذ انزواج

 جذَذ يضًىٌ 

 شهادج ػًم انزوج

 نزوجشهادج إلايح ا

 َسخح يٍ ػمذ انكشاء

 

 

 

 

 



 هالحظاخ هاهح
 

تيىم    www.utunis.rnu.tn/mutationخش أجم نهرسجُم ػثش انًىلغ دذد آ -

 8102خىيليح  82الخويس 

 ًسجهح تًىلغ واب انجايؼحانال ًَكٍ لثىل انًطانة غُش  -

وكل هؼطياخ ًذسجح تًىلغ انىاب لثم ذأكُذ ػًهُح انرسجُم َجة انرثثد يٍ انًؼطُاخ ان -

 هخالفح للىاقغ يٌدر ػٌها إلغاء الوطلة تصفح آليح

 َهغً كم يطهة َشد تؼذ اِجال انًذذدج أو يُمىصا يٍ إدذي انىثائك انًطهىتح -

 ذرى االسرجاتح نًطانة انُمهح فٍ دذود انثماع انشاغشج تكم يؤسسح -

َكىٌ  يذػًا تانىثائك انرٍ ذثثد انذانح انصذُح أو َشرشط فٍ يطهة انُمهح أٌ  -

 االجرًاػُح نهطانة 

 ال َرى انُظش فٍ يطانة انُمهح انراتؼح نجايؼاخ أخشي -

 َذاع أكثش يٍ يطهة وادذإال ًَكٍ  -

للٌقلح أال يتخلف ػي التسديل توؤسسته األصليح في  حيتؼيي ػلً كل طالة هترش -

اهؼح ورلك تؼذ االًتهاء هي دراسح الولفاخ األخل الوحذد في اًتظار صذور قرار الد

 هي قثل اللداى الوختصح

تذايح هي األسثىع األخير هي شهر هطالة الٌقل ًتائح يتن الشروع في االػالى ػي  -

 .8102أوخ 
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