
 

 

 إدارية /ائقنظير وث/ للحصول على وثائقمطلب 
 : .......... / ...........السنة الجامعية

 جوان 30سبتمبر إلى  01من : توفّر اإلدارة الوثائق المذكورة ونظائر الوثائق كامل السنة الجامعية
L’administration fourni les attestations ou leurs Duplicatas du 1er septembre au 30 juin   

 :إني الممضي أسفله
 ............... :رقم الهاتف. ................... :و.ت.رقم ب Nom et Prenom: ............................................  :اللقبو االسم

            تطبيقيةالجازة اال : TSI    E-Com           األساسية اإلجازة :LFIG   
            ماجستير مهني اختصاص:  ...……………......…. اختصاص ماجستير بحث: ........................... 

 : .................................... الفريق................... ..............: ...........المستوى الدراسي الحالي         
     

 ........./........ :لتخّرجل الجامعية سنةال...........................................: ..................الشهادة واالختصاص  
 ........./ ....... :السنة الثالثة... ../ ........... :السنة الثانية ........../ ...... :السنة األولى    :سنوات الدراسة الجامعية  

 

 :أرغب في الحصول على
 مع المطلبالوثائق المرفقة  Xوضع عالمة      :المستوى الدراسي X الشهادة

 جامعيةالسيرة شهادة في ال
Attestation de Cursus 

Universitaire 

 
 

 :              اإلجازة
        :ماجستيرال

 .تعريف وطنيةنسخة من بطاقة  •

 :نظير
  شهادة ترسيم

 )للسنة الجامعية الجارية(

 ثالثة    ثانية   أولى:        اإلجازة 
 .تعريف وطنيةنسخة من بطاقة  •     ثانية   أولى   :ماجستيرال

شهادة ضياع أو تصريح على الشرف حول ضياع  •
 .األصلية ممضى لدى املصاحل البلديةأو الوثئق الوثيقة 

يف  )أو القنصلية(توكيل ممضى لدى املصاحل البلدية  •
حالة تقدا املطلو وتسليا الوثئق بلنيابة عن 

 .بألمرالشخص املعين 

 :نظير
 شهادة نجاح

 ثالثة    ثانية   أولى:        اإلجازة 
 ثانية   أولى   :ماجستيرال

 :نظير
 كشف أعداد

 ثالثة    ثانية   أولى:        اإلجازة 
 ثانية   أولى   :ماجستيرال

 :نظير
 جازةشهادة اإل

من المستحسن االستظهار بنسخة من الشهادة  
 األصلية

 :نظير
 الماجستيرشهادة 

من المستحسن االستظهار بنسخة من الشهادة  
 األصلية

وثيقة خاصة بالتونسيين المقيمين بإحدى دول   شهادة إفادة
 الخليج العربي

 .وطنيةنسخة من بطاقة تعريف  •
 .الوثيقةطالو توكيل عند غياب  •
 .نسخة من شهادة التخّرج •

 

 الوثيقة طالب إمضاء   .................................................  :     تاريخ إيداع المطلب
 
 

 
 

 

 اإلدارةمكتب الضبط ب :هامة مالحظات

هذا المطلب بمكتب الضبط إيداع  -
مع المطالبة بنسخة تحمل (بالمدرسة 

 Décharge): تأشيرة اإلدارة
 : التاريخ والختم

 

 
 

 اجلمهورية التونسية
 رة التعليـا العايل والبحـث العلميوزا

 امعة مّنوبةـج

 المدرسة العليا لالقتصاد الرقمي
 

 خاص 
 بالطلبة المزاولين

 خاص 
 بالطلبة المتخّرجين
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