جامعة سوسة

بــالغ النـقـل
إلى إحدى مؤسسات جامعة سوسة
بعنوان السنة الجامعية 2018-2017

ّ
سسات الراجعة إليها بالنظر وذلك في
تنظم جامعـة سوسـة مناظرة بالملفات خاصة بنقل الطلبة إلى إحدى المؤ ّ
سسة.
حدود طاقة اإلستيعاب المتوفرة بك ّل مؤ ّ
فعلى الطلبة المعنيين ،تعمير مطلب الترشح لنقلة بكل دقة الموجود على موقع واب جامعة سوسة
 www.uc.rnu.tnوطباعته ،ثم إرساله مرفوقا بالوثائق المطلوبة عن طريق البريد مضمـون الوصول

على العنوان التالي :جامعة سوسة ،شارع خليفة القروي سهلول  4سوسة  - 4002ص.ب 526
علما ّ
وأن هذه النقل ال تت ّم إالّ بصفة إستثنائية بناء على أسباب أكاديمية ،إجتماعية أو صحية يت ّم إثباتها.

 -Iاآلجـــال :
 -1يت ّم تعمير مطلب التر ّ
شح لنقلة الموجود على موقع واب جامعة سوسة بداية من تاريخ صدور هذا البالغ
وذلك بإدراج البيانات المطلوبة بكامل الدقّة ،ث ّم طباعته إثر اإلنتهاء من عملية تسجيل ك ّل المعلومات.
 -2إرسال الملف كامال إلى جامعة سوسة ( مطلب الترشح لنقلة مرفوقا بالوثائق المطلوبة المبينة أسفله )

عن طريق البريد مضمون الوصول .
 -3آخر أجل لقبول الملفات يوم اإلثنين  24جويلية  ( 2017يت ّم إعتماد ختم البريد ).
ّ
اإلطالع على نتائج النقل الجامعية عبر موقع واب الجامعة بداية من يوم الجمعة  25أوت . 2017
-4

 -IIالوثائق المطلوبة :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

مطلب التر ّ
شح لنقلة بعد تعميره على موقع واب الجامعة بك ّل دقّة وطباعته،
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
نسخة من كشف أعداد البكالوريا،
نسخة من شهادة التسجيل للسنة الجامعية  2017-2016أو آلخر تسجيل جامعي،
نسخة من شهادة تأجيل التسجيل (إن وجدت)،
صل عليها خالل سنوات الدراسة الجامعية،
نسخ طبق األصل من كشوف األعداد المتح ّ
ظرف خالص معلوم البريد يحمل العنوان الدائم للمتر ّ
شح بكامل الدقة،
تعرض الطالب إلى ذلك،
مقرر العقوبة التأديبية في حالة ّ
نسخة من ّ
عمات والوثائق والمستندات الالزمة لتدعيم مطلب النقلة.
المد ّ

 -IIIهـام جـدا :
• ال يقع النظر في الملفات المنقوصة من إحدى الوثائق المطلوبة أو التي ترد بعد اآلجال المحددة.
•

ال يمكن للطالب إيداع أكثر من مطلب واحد.

•

ال يتم النظر إال في مطالب النقل إلى مؤسسات جامعة سوسة.

•

يتعين على كل طالب مترشح للنقلة إلى إحدى مؤسسات جامعة سوسة أن ال يتخلف عن التسجيل بمؤسسته
األصلية في األجل المحدد في انتظار صدور قرار الجامعة.

( الرجاء قطع القصاصة التالية و وضعها على الظرف الخارجي )
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