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مىاظرة بالملفاث لتعذيل المسار بيه اإلجازاث األساسيت والتطبيقيت للسىت 

   2019/2020الجامعيت  
 

حفخح بكهٍت انعهوو انقاَوٍَت واالقخصادٌت وانخصسف بجُدوبت يُاظسة بانًهفاث : الفصل األول 

نخعدٌم انًساز بٍٍ اإلجاشاث األساسٍت وانخطبٍقٍت فً َظاو أيد نفائدة انطهبت انُاجحٍٍ فً 

 .2019/2020انسُت األونى خالل انسُت انجايعٍت 

 

 : حددث شسوط انًشازكت طبقا نهبٍاَاث انخانٍت:الفصل الثاوي

 

 :حدد عدد انبقاع انًفخوحت كًا ٌهً  : عذد البقاع*
 

 

 

 

 

 عهى انعُواٌ البريذ المضمىن الىصىلوحسسم انًهفاث وجوبا عبس    2019 أوث 05 : آخر أجل لقبىل الملفاث*

 جىذوبت 8189شارع اتحاد المغرب العربي  كهٍت انعهوو انقاَوٍَت واالقخصادٌت وانخصسف بجُدوبت : انخانً 

 .الشماليت

  

 :الىثائق المطلىبت*

 

  مطلب ترشح يسحب من موقع واب الكليةwww.fsjegj.rnu.tn 

 عذد البقاع المفتىحت  االخخصاص/انشعبت

الطلبت الىافذيه مه  طلبت المؤسست  

 خارجها

 02 04  السىت الثاويت مه األجازة األساسيت في إعالميت التصرف 

 02 17 السىت الثاويت مه األجازة األساسيت في القاوىن الخاص

 02 08 السىت الثاويت مه األجازة األساسيت في القاوىن العام     

 01 03 و األعمال       السىت الثاويت مه األجازة التطبيقيت في قاوىن المؤسساث

 02 05  اقتصاد وماليت دوليت     :القتصاداالسىت الثاويت مه األجازة األساسيت في 

 02 05  ماليت وبىىك :السىت الثاويت مه األجازة األساسيت في القتصاد

 00 03السىت الثاويت مه األجازة التطبيقيت في التجارة 

 00 03السىت الثاويت مه األجازة التطبيقيت في تأميه بىل ماليت 

 02 16 السىت الثاويت مه األجازة األساسيت في التصرف 

الجبايت   التصرف في   في التطبيقيتاإلجازة

 

04 01 

 00 02السىت الثاويت مه األجازة التطبيقيت في التصرف في المؤسساث  
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 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 نسخة مطابقة لألصل من بطاقات األعداد للسنة األولى 

  من شهادة نجاح سنة أولىلألصلنسخة مطابقة  

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا 

 3ظروف أحدهم مضمون الوصول تحمل معلوم البريد والعنوان الشخصي للمترشح كامال وبكل دقة . 

ال ٌخى قبونه وانًطهب انري  (خخى انبسٌد ٌثبج ذنك)    2019أوث  05 انًطهب انري ٌسسم بعد حازٌخ :مالحظت 

 .حُقصه أي وثٍقت ٌعخبس يهغٍا
 


