
 

 

 

 الغـــــب  
 

 

تعلم جامعة منوبة كافة الطلبة أنها تنظم مناظرة بالملفات الراغبين في النقلة إلى إحدى المؤسسات الجامعية التابعة 

أن النقلة ال تتم إال بصفة استثنائية وبناء على أسباب صحية أو اجتماعية  2012-2011لها بالنسبة للسنة الجامعية 

، فعلى الطلبة المعنيين والمستوفين 2011جويلية  16مطالب الترشح ليوم  وقد حدد آخر أجل لقبول  .متأكدة

للشروط المذكورة والراغبين في المشاركة في المناظرة سحب مطبوعة الترشح من موقع واب الجامعة 

www.uma.rnu.tn  بكل دقة وإرسالها عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمقر رئاسة ) باللغة العربية(وتعميرها

 :بالوثائق التاليةامعة بمكتب الضبط مرفوقة الج

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -1

 .نسخة من كشف أعداد البكالوريا -2

 ).إن وجدت(نسخة  من آخر ترسيم جامعي أو نسخة من شهادة تأجيل الترسيم  -3

 .نسخة من كشوف أعداد السنوات الدراسية الفارطة -4

 .مترشح و الترقيم البريديظرفين خالصي معلوم البريد  يحمالن عنوان ال -5

 ...).ملف صحي، بيان في الحالة االجتماعية(كل الوثائق التي من شأنها تدعيم مطلب النقلة  -6

 :هام جدا

 .ال تتضمن إحدى الوثائق المطلوبةأو التي  بعد اآلجالال تدرس الملفات التي ترد على الجامعة  - 

 .نفس االختصاص األصليتابعة للجامعة في ال تدرس إال مطالب النقلة إلى إحدى المؤسسات ال -

 .مطلب واحدال يمكن للطالب إيداع أكثر من  -

ف�ي انتظ�ار    أن ال يتخل�ف ع�ن التس�جيل بمؤسس�ته األص�لية ف�ي األج�ل المح�دد        على كل طال�ب تق�دم بمطل�ب نقل�ة      -

 .موافاته برد رئاسة الجامعة

 .2011لية جوي 16يوم ) باعتبار ختم البريد(آخر أجل لقبول المطالب -

 

 .2010المدينة الجامعية بمنوبة  –جامعة منوبة : العنوان



 

 

 )ألسباب صحية أو اجتماعية(مطـلــب نقلـة جامعية 

/1/1/0/2 /-- /2/1/0/2/ 

 :التعريف بالطالب    

  /__/__/__/__/__/__/__/__/ :رقم بطاقة التعريف الوطنية  
 : ..........................................................اللقب ............................................... : .االسم 
 : ...........................................................مكانها: ...................................... تاريخ الوالدة 
 ..........................................................................................................: ..العنوان القار 
 : ................................الهاتف : ................. الترقيم البريدي: ................................. المدينة 

 .........................................................: .البريد اإللكتروني

 :البكالوريا   
 : .................المعدل : ..............................................................الشعبة: ............ سنة الحصول عليها 

 :سنوات الدراسة بعد البكالوريا   

1B2 النتيجةB3 الشعبةB المستوى
 السنة الجامعية5B المؤســـسة4B الدراسي

    /..... ..... 

    /..... ..... 

    /..... ..... 

    /..... ..... 

 سنة أولى              سنة ثانية                سنة ثالثة               :       *مستوى الدراسة المطلوب    

 :................................................................................................الشعبـة المطلوبـة    

 :.................................................................................................المؤسسة المطلوبة   

 صحي             اجتماعي                                 :*النقلـةسبب طلب    

 نعم                 ال                             *:  سبق لك التعرض إلى عقوبة تأديبية   

 :....................................................................................................العقوبــةذكر نوع    
                                                  

                                                ............   في .............. أصرح على الشرف بصحة المعلومات المذكورة             

     )ة(إمضاء الطالب                                                       
   .   في الخانة المناسبة) x(ضع عالمة  * 
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 تغيير شعبة بنفس المؤسسةمطـلــب 
/1/1/0/2 /-- /2/1/0/2/ 

 :التعريف بالطالب    

  /__/__/__/__/__/__/__/__/ :رقم بطاقة التعريف الوطنية  
 .......................................................... :اللقب  ................................................ :االسم 
 ........................................................... :مكانها ...................................... :تاريخ الوالدة 
 ......: ......................................................................................................العنوان القار 
 ................................ :الهاتف  ................. :الترقيم البريدي ................................. :ةالمدين 

 ...........................................: ...............البريد اإللكتروني

 :البكالوريا    
0Bعبةالش: ......................... سنة الحصول عليها................... :................................................................ 

 :سنوات الدراسة بعد البكالوريا    

1B2 النتيجةB3 الشعبةBالمستوى الدراسي 
4B5 المؤســـسةBالسنة الجامعية 

    /..... ..... 
    /..... ..... 
    /..... ..... 

 

 

 ............................................................................................................................ :ـةالشعبـة المطلوب   

 نعم                 ال                             *:  سبق لك التعرض إلى عقوبة تأديبية   

 :....................................................................................................ذكر نوع العقوبــة   
                                                  

 

                                                ............   في .............. أصرح على الشرف بصحة المعلومات المذكورة                                 

     )ة(إمضاء الطالب                                                       
  

  .   في الخانة المناسبة) x(ضع عالمة  * 
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 :المطلوبةالوثائق 

 .من موقع واب الجامعةوتعميرها هذه المطبوعة إثر سحبها  -

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 .نسخة من كشف أعداد الباكالوريا -

 .شهادة الباكالوريانسخة  من  -

 ).إن وجدت(من آخر ترسيم جامعي أو نسخة من شهادة تأجيل الترسيم  نسخة -

 .عنوان المترشح و الترقيم البريدي لظرف خالص معلوم البريد  يحم -

 :هام جدا

ال تتضمن أحد الوثائق التي  أو بعد اآلجالال تدرس الملفات التي ترد على الجامعة  - 

 .المطلوبة

 .مطلب واحدال يمكن للطالب إيداع أكثر من  -

أن ال يتخلف عن التسجيل في  تغيير شعبة بنفس المؤسسةعلى كل طالب تقدم بمطلب  -

 .في انتظار موافاته برد رئاسة الجامعة المحدد األجل

 .2011جويلية  16يوم ) باعتبار ختم البريد(آخر أجل لقبول المطالب -

 

 .2010المركب الجامعي بمنوبة  -جامعة منوبة : العنوان
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