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مىاظرة بالملفاث لتعذيل المسار بيه اإلجازاث األساسيت والتطبيقيت للسىت 

   2018-  2017الجامعيت  
 

ذفرح تكهٍح انعهوو انقاَوٍَح واالقرصادٌح وانرصسف تجُدوتح يُاظسج تانًهفاخ : الفصل األول 

نرعدٌم انًساز تٍٍ اإلجاشاخ األساسٍح وانرطثٍقٍح فً َظاو أيد نفائدج انطهثح انُاجحٍٍ فً 

 .2017 – 2016انسُح األونى خالل انسُح انجايعٍح 

 

 : حددخ شسوط انًشازكح طثقا نهثٍاَاخ انرانٍح :الفصل الثاوي 

 

 :حدد عدد انثقاع انًفروحح كًا ٌهً  : عذد البقاع*
 

 

 

 

 عهى انعُواٌ البريذ المضمىن الىصىلوذسسم انًهفاخ وجوتا عثس  2017 أوث 01 : آخر أجل لقبىل الملفاث*

  جُدوتح8189كهٍح انعهوو انقاَوٍَح واالقرصادٌح وانرصسف تجُدوتح شازع انًغسب انعستً : انرانً 

  :الىثائق المطلىبت*

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

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

  من بطاقات األعداد للسنة األولىمطابقة لألصلنسخة  

  من شهادة نجاح سنة أولىمطابقة األصلنسخة  

 عذد البقاع المفتىحت  االختصاص/الشعبت

الطلبت الىافذيه مه  طلبت المؤسست  

 خارجها

 02 10  السىت الثاويت مه األجازة األساسيت في إعالميت التصرف 

 02 15 السىت الثاويت مه األجازة األساسيت في القاوىن الخاص

 02 10 السىت الثاويت مه األجازة األساسيت في القاوىن العام     

 02 05 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

 02 05السىت الثاويت مه األجازة التطبيقيت في التجارة 

 02 05السىت الثاويت مه األجازة التطبيقيت في تأميه بىل ماليت 

 02 18 السىت الثاويت مه األجازة األساسيت في التصرف 

الجبايت   التصرف في  :المحاسبت  في  التطبيقيتاإلجازة

 

05 02 

 02 05السىت الثاويت مه األجازة التطبيقيت في التصرف في المؤسساث  



 

 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة جندوبة

 
 كلّية العلوم الق انونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

 

 

  من شهادة الباكالوريامطابقة لألصلنسخة  

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

ال ٌرى قثونه وانًطهة انري  (خرى انثسٌد ٌثثد ذنك) 2017 أوخ 01 انًطهة انري ٌسسم تعد ذازٌخ :مالحظت 

 .ذُقصه أي وثٍقح ٌعرثس يهغٍا
 


