
 

 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة جندوبة

 

 كلّية العلوم الق انونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

 

 

مناظرة بالملفات للطلبة المنقطعين للسنوات الثانية والثالثة والمنتمون لكلية 

2019/2020العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف بجندوبة للسنة الجامعية   

 

تفتح بكلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة والتصرف بجندوبة مناظرة بالملفات للطلبة المنقطعٌن : الفصل األول 

 .للسنوات الثانٌة والثالثة والمنتمون لكلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة والتصرف بجندوبة

 :حددت شروط المشاركة طبقا للبٌانات التالٌة : الفصل الثاني 

حدد عدد البقاع المفتوحة فً مناظرة المنقطعون لفائدة الطلبة الذٌن انقطعوا عن التعلٌم فً  : عدد البقاع*

 : كما ٌلً 2020- 2019السنوات الثانٌة والثالثة بالنسبة للسنة الجامعٌة 

 

 

االختصاص/الشعبت  

 

  

 عذد البقاع المفتوحت

 
 السىت الثالثت  السىت الثاويت 

 05 05  األساسيت في إعالميت التصرف اإلجازة 

 05 05  األساسيت في القاوون الخاصاإلجازة 

األساسيت في القاوون العام     اإلجازة   05 05 

 05 05  و األعمال   التطبيقيت في قاوون المؤسساثاإلجازة 

 05 05  اقتصاد وماليت دوليت     :القتصادا األساسيت في اإلجازة 

 05 05  ماليت وبىوك :القتصادا األساسيت في اإلجازة 

 05 05  التطبيقيت في التجارةاإلجازة 

 05 05  بىل و ماليتتاميه  التطبيقيتاإلجازة

 - 05  األساسيت في التصرف اإلجازة 

   في  التصرف في الجبايت التطبيقيتاإلجازة   

 

05 05 

التطبيقيت في التصرف في المؤسساث   اإلجازة  05 05 

 05 -  ماليت :التصرف األساسيت في اإلجازة

محاسبت  :التصرف  في  األساسيتاإلجازة  - 05 

 05 -  تسويق  :التصرف في  األساسيتاإلجازة



 

 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة جندوبة

 

 كلّية العلوم الق انونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

 

 

 على البريد المضمون الوصولوترسل الملفات وجوبا عبر     2019 أوت 05  :آخر أجل لقبول الملفات*

 8189شارع اتحاد المغرب العربي  كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة والتصرف بجندوبة : العنوان التالً 

 .جىذوبت الشماليت

 :الوثائق المطلوبة *

  مطلب ترشح ٌسحب من موقع واب الكلٌةwww.fsjegj.rnu.tn 

 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة 

 نسخة مطابقة لألصل من بطاقات األعداد الجامعٌة 

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالورٌا 

 3ظروف أحدهم مضمون الوصول تحمل معلوم البرٌد والعنوان الشخصً للمترشح كامال وبكل دقة . 

ال ٌتم قبوله والمطلب الذي  (ختم البرٌد ٌثبت ذلك)    2019 أوت 05 المطلب الذي ٌرسل بعد تارٌخ :مالحظة 

 .تنقصه أي وثٌقة ٌعتبر ملغٌا

 


