
 جامعة تونس

 حول فتح دورة النقل الغب

 2022 جويلية

النقلة يف نفس االختصاص األصلي إىل  تعلم جامعة تونس كافة الطلبة الراغبني يف
،ستفتح  2022إحدى ادلؤسسات اجلامعية الراجعة إليها بالنظر، أن الرتشحات لدورة النقل 

  . 2022 جويلية30و 05يف الفرتة ادلرتاوحة بني 

 : من عمليات النقلة المؤسسات التاليةتستثنى 

 ادلدرسة الوطنية العليا للمهندسني بتونس.-

 ادلعهد العايل لألعمال بتونس.-

 دار ادلعلمني العليا.-

 ادلعهد العايل دلهن الرتاث بتونس.-

 والثقايف الشبايب للتنشيط العايل ادلعهد -

 

 

 

 



 : طريقة الترشح

 . www.utunis.rnu.tnالتسجيل يف ادلنظومة اإلعالمية عرب موقع واب اجلامعة  -

على  عن طريق البريد مضمون الوصوليتعني إيداع ادللف كامال مرفوقا بالوثائق ادلطلوبة -
 : العنوان التايل

" 2022دورة النقل مع كتابة عبارة " .<800تونس  ?:@8أفريل  @شارع  9@جامعة تونس  
  على الظرف اخلارجي.

 

 هام جدا :

صلية يف اآلجال ادلنصوص عليها يف لقيام بعملية الرتسيم مبؤسسته األجيب على كل طالب ا
  .انتظار صدور نتائج القبول يف النقل على موقع واب اجلامعة

 : الوثائق المطلوبة

 . حسب وضعية الطالب تكميليةجبارية ووثائق إيتكون ملف الرتشح من وثائق 

 : جباريةاالوثائق ال

  بطاقة ترشح. -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -
 نسخة من كشف أعداد البكالوريا. -
أو نسخة من    2021-2022نسخة من شهادة التسجيل بعنوان السنة اجلامعية  -

 شهادة تأجيل الرتسيم )عند االقتضاء(.

http://www.utunis.rnu.tn/


األعداد ادلتحصل عليها طيلة سنوات الدراسة اجلامعية )إىل نسخة من كشوفات  -
 .(2021-2022حدود السنة اجلامعية

استكمال كشوفات األعداد بالنسبة للسنة الجامعية إيداع ملفاتهم و يمكن للطلبة 
 .بعد صدور نتائج االمتحانات 2022-2021

 : التكميليةالوثائق 

  : وثائق مدعمة لمطلب النقلة ألسباب صحية-

ب وتشهد مبتابعته لادللف الطيب للطالب ) يتضمن الوثائق ادلدعمة للحالة الصحية للطا
 لعالج أو متابعة صحية دورية(.

 الشهادات الطبية اجملردة غري كافية وال تعترب مربرا لطلب النقلة.-

 : الوثائق المدعمة لمطلب النقلة ألسباب اجتماعية-

   : بعضها لتدعيم مطلب النقلة ألسباب اجتماعيةاالستظهار بإحدى الوثائق أو  يتعني

 شهادة إقامة.-8

 مضمون وفاة أحد الوالدين. -9

 نسخة من حكم طالق الوالدين. -:

 شهادة طبية تثبت إصابة الوالدين أو أحدمها مبرض خطري أو مزمن. -;

 نسخة من بطاقة عالج رلاين أو نسخة من بطاقة عالج ذات تعريفة منخفضة.->

 .من بطاقة إعاقة أحد الوالدين نسخة-=



 نسخة من بطاقة إعاقة الطالب. -<

 شهادة يف اخلصم من ادلورد. -?

 لمة من اذلياكل اجلهوية ادلختصة.شهادة يف بيان احلالة االجتماعية مس -@

نسخ من بطاقات أعداد االخوة الذين يزاولون الدراسة أو شهادات تسجيلهم أو -80
 بطاقات حضورهم.

 من عقد كراء ادلسكن.نسخة  -88

 كل الوثائق األخرى التي يمكن أن تدعم الحالة االجتماعية للطالب ولم يتم ذكرها.

  : تقريب األزواج

 : يتضمن ملف النقلة في إطار تقريب األزواج الوثائق التالية

 نسخة من عقد الزواج. -8
 مضمون جديد. -9
 شهادة عمل الزوج. -:
 شهادة إقامة الزوج. -;
 الكراء.نسخة من عقد  ->

 : مالحظات هامة

 يلغى كل مطلب يرد بعد اآلجال احملددة أو منقوصا من إحدى الوثائق ادلطلوبة.-

 تتم االستجابة دلطالب النقلة يف حدود البقاع الشاغرة بكل مؤسسة.-



يشرتط يف مطلب النقلة أن يكون مدعما بالوثائق اليت تثب احلالة الصحية أو االجتماعية -
 للطالب.

 النظر يف ادلطالب التابعة جلامعات أخرى. ال يتم-

 ال ميكن إيداع أكثر من مطلب واحد. -

 . يتم نشر النتائج على موقع واب الجامعة-

أن يقدموا  التسجيل في إجازة ثانيةاو  إعادة االدماجهذا وبإمكان الطلبة الراغبني يف  
 ملفات ترشحهم حسب الشروط اليت سبق ذكرها .

 


