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 2022سبتمبر  08تونس في 

 

 بالغ إلى الطلبة المترشحين للماجستير

 

تعلم إدارة كلية العلوم القانونية والسياسية و االجتماعية بتونس الطلبة المترشحين 

للماجستير من الذين لم يسعفهم الحظ في الحصول على أي ماجستير، أنه قد تم فتح 

ماجستير، لذلك  عدد من بقاع الترشح وذلك حسب عدد المقاعد الشاغرة في كل

يتعين على الطلبة المعنيين تعمير البطاقة المصاحبة وإيداعها بمكتب الضبط أيام 

، بداية من الساعة 2022سبتمبر  21و  21و  22االثنين والثالثاء واألربعاء، 

 التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال. 

 التواريخ المذكورة أعاله. مالحظة: ال تقبل المطالب الواردة قبل أو بعد

 

 

 الكـــــــــــــاتبة العـــــــــــــــــــــامة
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 ادة تقديم مطلب ترشح للتسجيل عإ

 بماجستير بحث أو مهني

 يتم فتح بقاع الترشح حسب عدد المقاعد الشاغرة بالنسبة لكل ماجستير
 البد من تعمير هذه البطاقة حتى وان سبق تقديم مطلب إعادة نظر

 البطاقة ال تخص الطلبة الذين تحصلوا على ماجستير.هذه 
على الساعة  2222سبتمبر  41 األربعاءهذه البطاقة الى مكتب الضبط يوم  إلعادةآخر أجل 

 الواحدة بعد الزوال.
 

 .......................االسم واللقب : ....................................................................
 ........................رقم بطاقة التعريف الوطنية : .......................................................

 ......................االجازة أو االستاذية مع تحديد االختصاص : .........................................
 ..............................:...........................................المؤسسة المسندة للشهادة العلمية 

 .......................: ............................................................... (score)الحاصل 
 الماجستير المطلوب : 

 ...............................:.......................................... ار أول(ي)اخت
 ...............)اختيار ثاني(:................................................................................

 ..............مع جميع الوثائق المدعمة:..................................( إيضاحات أخرى )لمن يرغب في ذلك
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

 2222تونس في ..../....../ 

 االمضاء

 


