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 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي 

املنس تي جامعة    

   

   
 
 

 بالغ 
 التسجيل اإلستثنائي الرابع ابلسنة األوىل من الشهادة الوطنية لإلجازة 

العايلتبع التعليم  وزارة  ملراسلة  بتاريخ  البو  ا  العلمي  بتاريخ  و ،  2022أكتوبر    19حث  املنعقد  اجلامعات  أكتوبر    17لقرار جملس 
الوطنية    2022 الشهادة  من  األوىل  السنوات  لطلبة  الرابع  االستثنائي  التسجيل  على  "أمد"    ف   لإلجازة ابملوافقة  لني املسج  نظام 

اجلامعية   السنة  اجلامعية   تعلم  ،2019/2020خالل  للسنة  الرابع  االستثنائي  التسجيل  ف  الراغبني  الطلبة  املنستري  جامعة 
ابجلامعة ه  أن    2022/2023 اخلاص  الواب  موقع  عرب  األنرتانت  طريق  عن  حصراي  ترش حهم  تسجيل  عليهم  يتعني  

 www.um.rnu.tn    :التايل الرابط  اتريخ   Inscription4LMDm.rnu.tn/Scolarite/http://www.uوعلى  من  بداية 
صدور هذا البالغ بتعمري البياانت املطلوبة بكامل الدق ة مث  طباعة مطلب الرتش ح وإرساله مرفقا وجواب بكامل الواثئق املنصوص 

وذلك   أسفله  جبب مباشرة  عليها  الضبط  املنستري كتب  طر أ  امعة  عن  التايليو  العنوان  على  الوصول  مضمون  الربيد  امعة ج  :ق 
   .  2022نوفمرب     04اجلمعة   يوم   أقصاهيف أجل    56املنستري ص.ب :  5000شارع الطاهر احلّداد   املنستري،

 : املطلوبةالواثئق  

 . الرتش ح بعد تعمريه على موقع الواب اخلاص ابجلامعة بكل  دقة وطباعتهمطلب   -
 من كشف أعداد الباكالوراي.  مطابقة لألصل  سخةن -
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
  لكافة السنوات اجلامعية. الرتسيم    اتمن شهادمطابقة لألصل نسخة   -
 نسخة مطابقة لألصل من شهادات أتجيل الرتسيم عند اإلقتضاء.  -
  . السنوات اجلامعية  كافة  ل عليها خاللمن كشوفات األعداد املتحص  مطابقة لألصل نسخة   -
مة من املؤسسة األصلية تثبت الوضعية اجلامعية للطالب )مع ضرورة التنصيص على األصل من بطاقة وضعية جامعية مسل   -

  (. هامن عدم  يةأتديبحصول الطالب على عقوبة  

     ا:هام جدّ 

  . هذا البالغ صدور  قبلىل جامعة املنستري  إ مة  أتخذ بعني االعتبار املطالب املقد    ال -
 . دةجال احملدّ بعد اآلالب اليت ترد على اجلامعة  تدرس املط   ال -

http://www.um.rnu.tn/
http://www.um.rnu.tn/Scolarite/Inscription4LMD


 
 

 الحظات: م

أو أو الع على قرار اللجنة ابملوافقة  كذلك اإلطّ و ه إلستكمال الواثئق املنقوصة  يتعّّي على الطالب متابعة مآل ملفّ  -
أو     Inscription4LMDm.rnu.tn/Scolarite/http://www.uأو ابلرفض عرب نفس رابط تسجيل الرتّشحات:

 الربيد اإللكرتوين اخلاّص به والذي يتعّّي وجواب تعمريه بكّل دقّة. أو  
كّل طالب حتّصل على املوافقة النهائية مدعو لطباعة الرتخيص يف التسجيل اخلاّص به من موقع الواب عرب نفس  -

يف اآلجال اليت حتّددها   الرابط حّّت يتسّّن له اإلستظهار به لدى مؤّسسته األصلية إلستكمال إجراءات التسجيل
 . املؤسسة اجلامعية

http://www.um.rnu.tn/Scolarite/Inscription4LMD

