
 

الغـــبـــ  
 

ةــــواد االختياريــاص بالمـــــخ  

 
 

 الثانيداســـــي ليكـــــن فــي علم طلبــــة االجـــــــازة المعنييـــــن بالمـــواد االختياريــــــــــة الخاصــــة بالس
أنـــــه يتـــم قبـــول استمــــارات االختيـــــــــار بداية من غرة فيفري الـــــــــــــى غايــــــة 71 فيفري 2023 بمصلحـــــــــة 

 االمتحانـــــــــــــات. 

 

 مالحظــــة :

 
تسحب االستمـــــــــــارة المرفقـــــــــة بهــــذا البــــالغ من موقــع الــــــــواب التـابـــــع للكليــــة.  -  

ـــــــــــارة اختيــــــــــارات وحيـــــــــدة. يـــودع كـــــل طالــــــب وجوبــــــــــــــا استمــ -  

تثمينهـــا بإحدى بملزم  تّم حذفها كل طــالب راســب تحصل علــى معـدل فــي مــادة اختيــارية   -

 **معفـــى**. مــــواد السنة الحالـية مع ذكــر كلمـــة 

ــــها فــــي إدراج تعميـــر االستمارة فــــي اآلجــال المنصوص عليها،  عند عدم -
ّ
تحتفظ االدارة بحق

 البقــــاع المتاحـــة. بإحدى المواد االختيـــارية المنصوص عليهـــا حسب  الطالب اسم

ال يمكن إضافة أي طالب خالل فترة االمتحانات وذلك لتعميم اعتماد الرمز الشريطي عند  -

 كل اختبار. 

 



 السنــة الجامعيــة

2222-2222 

 د االختياريةاستمارة الموا

 الموحدة في القانون من اإلجــازة ألولــىلطلبـة السنـة ا

 الثانيالســداســي 

 

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

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

 في القــانـوناإلجــازة 

Histoire du Droit  

Intro. Sciences politiques  

Responsabilité délictuelle  

 

  :مالحظة

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

المادة في هذه االستمارة ملزمة لجميع الطلبة حتى الراسبين منهم والذين لم يتحّصلوا على معّدل  -

 .السنة الفارطةاختيارها التي تم 

المواد  بتثمينها بإحدىملزم تّم حذفها كل طالب راسب تحصل على معدل في مادة اختيارية  -     

 المذكورة أعاله مع ذكر كلمة **معفى**.

 تعمير هذه االستمارة في اآلجال المنصوص عليها، تحتفظ االدارة بحقّها في عند عدم -

 اد االختيارية المنصوص عليها أعاله حسب البقاع المتاحة.في إحدى المو الطالب إدراج اسم 

 

    …………………………   تونس في

                                       

    إمضـاء الطالب                                                                                                                            

      



 

 السنــة الجامعيــة

2222-2222 

 استمارة المواد االختيارية

 الموحدة في القانون من اإلجــازة الثانيةلطلبـة السنـة 

 الثانيالســداســي 

 

 ................................................. : االسم واللقب  - 

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

 في القــانـوناإلجــازة 

Droit des Successions   

Droit Travail  

Droits Humains  

 

 : مالحظة

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

هذه االستمارة ملزمة لجميع الطلبة حتى الراسبين منهم والذين لم يتحّصلوا على معّدل في المادة  -

 .التي تم اختيارها السنة الفارطة

بإحدى المواد  كل طالب راسب تحصل على معدل في مادة اختيارية تّم حذفها ملزم بتثمينها  -     

 المذكورة أعاله مع ذكر كلمة **معفى**.

 تعمير هذه االستمارة في اآلجال المنصوص عليها، تحتفظ االدارة بحقّها في عند عدم -

 إدراج اسم الطالب في إحدى المواد االختيارية المنصوص عليها أعاله حسب البقاع المتاحة. 

 

 …………………   تونس في

 

 إمضـاء الطالب                                                                                                                            



 السنــة الجامعيــة

2222-2222 

 استمارة المواد االختيارية

 الخاصفي القانون  األساسية من اإلجــازة ةالثالثلطلبـة السنـة 

 لثانياالســداســي 

 

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

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

 في القانوناإلجــازة 

Sécurité Sociale  

Droit Commerce électronique  

 

 

 

Procédures Collectives  

 

 : مالحظة

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

ستمارة ملزمة لجميع الطلبة حتى الراسبين منهم والذين لم يتحّصلوا على معّدل في المادة هذه اال -

 .التي تم اختيارها السنة الفارطة

المواد  بتثمينها بإحدىكل طالب راسب تحصل على معدل في مادة اختيارية تّم حذفها ملزم  -     

 المذكورة أعاله مع ذكر كلمة **معفى**.

 ذه االستمارة في اآلجال المنصوص عليها، تحتفظ االدارة بحقّها فيعند عدم تعمير ه -

 إدراج اسم الطالب في إحدى المواد االختيارية المنصوص عليها أعاله حسب البقاع المتاحة. 

 

  

 

 ..................في .تونس 

 

 إمضـاء الطالب                                                                                                           



 

 

 السنــة الجامعيــة

2222-2222 

 استمارة المواد االختيارية

 عامالفي القانون  األساسية من اإلجــازة ةالثالثلطلبـة السنـة 

 الثانيالســداســي 

 

 .واللقب: ................................................االسم  -

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

 في القــانـوناإلجــازة 

Droit de la mer  

Contrats Publics  

Droit Collectivités Locales  

 

 : مالحظة

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

ع الطلبة حتى الراسبين منهم والذين لم يتحّصلوا على معّدل في المادة هذه االستمارة ملزمة لجمي -

 .التي تم اختيارها السنة الفارطة

كل طالب راسب تحصل على معدل في مادة اختيارية تّم حذفها ملزم بتثمينها بإحدى المواد  -     

 المذكورة أعاله مع ذكر كلمة **معفى**.

 جال المنصوص عليها، تحتفظ االدارة بحقّها فيعند عدم تعمير هذه االستمارة في اآل -

 إدراج اسم الطالب في إحدى المواد االختيارية المنصوص عليها أعاله حسب البقاع المتاحة. 

 

 

 في ...................تونس 

 

       إمضـاء الطالب                                                                                                          
   



 


