
الغـــب  
 

 لطلبة االجازة خاص بالمواد االختيارية

 
 

ة ــــخاصة الــــــــــواد االختياريـــن بالمـــــازة المعنييـــــــة االجــــي علم طلبــن فـــــيكل
بالسداســـــي األول أنـــــه يتـــم قبـــول استمــــارات االختيـــــــــار بداية 62 سبتمبر 

 الـــــــــــــى غايــــــة 41 أكتوبر 6266 بمصلحـــــــــة االمتحانـــــــــــــات.

 

 مالحظــــة :

 
ع ـــــابـواب التــــــــع الــمن موقالغ ــــذا البــــة بهـــــــــارة المرفقـــــــــــاالستم تسحب -

  ة.ــــللكلي

.دةـــــــــارات وحيــــــــــارة اختيـــــــــــــا استمــــــــــــــب وجوبــــــل طالـــــودع كـــي -  

 اـــتثمينهبملزم  حذفهاتّم ارية ــتيادة اخــي مــدل فـى معــب تحصل علــالب راســكل ط -

 .**ىـــ**معفة ـــر كلمــمع ذك يةسنة الحالـواد الــــم بإحدى

 يــــها فــــحقّ االدارة ب ظعليها، تحتفال المنصوص ــجي اآلــــف ةراماالست رـــتعمي عند عدم -

 .ةـــاع المتاحــــالبق ا حسبـــعليهارية المنصوص ـــإحدى المواد االختيب الطالب إدراج اسم

 

 

  



 السنــة الجامعيــة

6266-6262 

 استمارة المواد االختيارية

 الموحدة في القانون من اإلجــازة ألولــىلطلبـة السنـة ا

 لوألاالســداســي 

 ................................................. : واللقبسم اال  - 

 ................................ : وطنيـةالتعريـف الرقم بطـاقة   - 

 لقــانـونا فياإلجــازة 

Droit Musulman  

Philosophie de Droit  

Méthodologie Juridique  

 

  :مالحظة

  .الخانة المناسبة في (*)الطالب وضع العالمة على ، يتعيّن  الختيار المادة -

 المادةفي على معّدل  وامنهم والذين لم يتحّصل جميع الطلبة حتى الراسبينلهذه االستمارة ملزمة  -

 .السنة الفارطةالتي تم اختيارها 

واد مال بإحدى  تثمينهابملزم تّم حذفها تيارية كل طالب راسب تحصل على معدل في مادة اخ -     

 .****معفىالمذكورة أعاله مع ذكر كلمة 

 حقّها فياالدارة ب عليها، تحتفظهذه االستمارة في اآلجال المنصوص تعمير  عند عدم -

 .ه حسب البقاع المتاحةالمواد االختيارية المنصوص عليها أعال في إحدى الطالب إدراج اسم 

 

    …………………………   تونس في

                                       

    إمضـاء الطالب                                                                                                                            

      



 

 

 السنــة الجامعيــة

6266-6262 

 استمارة المواد االختيارية

 القانوندة في الموح من اإلجــازة ثانيةاللطلبـة السنـة 

 لوألاالســداســي 

 ................................................. : واللقبسم الا  - 

 ................................ : وطنيـةالتعريـف الرقم بطـاقة   - 

 في القــانـوناإلجــازة 

Institutions Internationales  

Droit Foncier  

Droit Public Economique  

 

  :مالحظة

  .الخانة المناسبة في (*)الطالب وضع العالمة ، يتعيّن على  الختيار المادة

 المادةفي على معّدل  وامنهم والذين لم يتحّصل جميع الطلبة حتى الراسبينلهذه االستمارة ملزمة  -

 .السنة الفارطةالتي تم اختيارها 

واد الم بإحدى  تثمينهابملزم تّم حذفها تيارية كل طالب راسب تحصل على معدل في مادة اخ -     

 .****معفىالمذكورة أعاله مع ذكر كلمة 

 حقّها فياالدارة ب عليها، تحتفظهذه االستمارة في اآلجال المنصوص تعمير  عند عدم -

 .ه حسب البقاع المتاحةالالمواد االختيارية المنصوص عليها أع في إحدى الطالب إدراج اسم 

 

 

 

 …………………   تونس في

 إمضـاء الطالب                                                                                                                            

 



   



 السنــة الجامعيــة

6266-6262 

 استمارة المواد االختيارية

 الخاصفي القانون  األساسية من اإلجــازة ةالثالث لطلبـة السنـة

 ألولاالســداســي 

 ................................................. :واللقباالسم - 

 .: ...............................وطنيـةالتعريـف الاقة رقم بطـ- 

 في القانوناإلجــازة 

Effets de Commerce  

Procédure Pénale  

Dt de la Protection des Consommateurs  

 

  :مالحظة

  .الخانة المناسبة في (*)الطالب وضع العالمة يتعيّن على  المادة،الختيار 

 المادةفي على معّدل  وامنهم والذين لم يتحّصل جميع الطلبة حتى الراسبينلهذه االستمارة ملزمة  -

 .السنة الفارطةالتي تم اختيارها 

واد الم بإحدى  تثمينهابملزم تّم حذفها تيارية ل طالب راسب تحصل على معدل في مادة اخك -     

 .****معفىالمذكورة أعاله مع ذكر كلمة 

 حقّها فياالدارة ب عليها، تحتفظهذه االستمارة في اآلجال المنصوص تعمير  عند عدم -

 .ه حسب البقاع المتاحةالمواد االختيارية المنصوص عليها أعال في إحدى الطالب إدراج اسم 

 

 

  

 

 ......................في .تونس 

 

 إمضـاء الطالب                                                                                                    

 

 



 السنــة الجامعيــة

6266-6262 

 استمارة المواد االختيارية

 عامالفي القانون  األساسية اإلجــازة من ةالثالثلطلبـة السنـة 

 ألولاالســداســي 

 

 .: ................................................واللقباالسم  -

 .الوطنيـة: ...............................تعريـف الـاقة رقم بط -

 في القــانـوناإلجــازة 

Contentieux Constit  

Histoire des idées Pol  

Droit de L’urbanisme  

 

  :مالحظة

  .الخانة المناسبة في (*)الطالب وضع العالمة يتعيّن على  المادة،الختيار 

 المادةفي على معّدل  وامنهم والذين لم يتحّصل جميع الطلبة حتى الراسبينلهذه االستمارة ملزمة  -

 .السنة الفارطةالتي تم اختيارها 

واد الم بإحدى تثمينهابملزم تّم حذفها تيارية على معدل في مادة اخكل طالب راسب تحصل  -     

 .****معفىالمذكورة أعاله مع ذكر كلمة 

 حقّها فياالدارة ب عليها، تحتفظهذه االستمارة في اآلجال المنصوص تعمير  عند عدم -

 .احةه حسب البقاع المتالمواد االختيارية المنصوص عليها أعال في إحدى الطالب إدراج اسم 

 

 

 .........في ..........تونس 

 

 إمضـاء الطالب                                                                                                          

 

 



 


