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 )*( )لغات ومواد أخرى(  رّيةـتيااإلخالتعليمّية  جذاذة تتعّلق بالوحدات  
(Fiche de choix – Option 2 : Autres Langues) 

 

 

 ............................ رقم بطاقة التعريف الوطنّية : -  .................................................................... : الطالب)ة( إسم ولقب
   ............................................................................ الشعبة : -  ..................................................... :المستوى الدراسي 

....... ...................: (Email)ني العنوان اإللكترو  – .................................................. : رقم الهاتف
@................................. 

 :داخل اخلانة املناسبة( X)توضع عالمة   4102/4102بالنسبة إلى السنة الجامعّية  الوضعّية اإلداريّة
 تسجيل يف إختصاص ثان                  ناظرة إعادة التوجيه مقبول يف م                  نقلة             (4102)باكالوريا موّجه جديد            

 الباكالوريا :
المعّدل  ............................................. : الشعبة ............... سنة الحصول على الباكالوريا :

 :العام
 / ...............41 

 ............................................................................................................. : المرحلة الثانوية المواد اإلختياريّة في

 :(في صورة النقلة أو القبول في مناظرة إعادة التوجيه أوالتسجيل في إختصاص ثان)الدراسات الجامعّية السابقة 
 ........................................... المؤسسة : ............................................................... الشعبة :المستوى الدراسي و 

 .................................................................................................................. :اللغات األجنبّية التي تلّقيت تكوينا فيها
 

 : *(*) بالمعهد العالي للغات بنابل قائمة المواد اإلختياريّة
 ترتيبها اإلختياريّة المواد

 ........ (Espagnol)    إسبانّية -

 ........ (Allemand)      ألمانّية -

 ........ (Italien)     إيطالّية -

 ........     (Multimédia)    ملتيميديا -

 ........     (Communication Professionnelle)      المهني التواصل -

                                                                                                                   
 .......................... نابل يف                                                                                                                     

 إمضاء الطالب)ة(                                                                                                         
                                                                                                                                                      ................................... 

 
 
 

 01يوم  وذلك في أجل أقصاهشؤون الطلبة العون المكّلف بالتسجيل بمصلحة إلى  الجامعي الترسيمصحبة ملّف  تعمير هذه الجذاذة بكّل دّقة وإرجاعها )ة(يتعّين على الطالب )*( 
 ، وتعتبر ملغاة وال تلزم المعهد في شيء كّل بطاقة ترد بعد اآلجال المحّددة أو التي تحتوي على معلومات مغلوطة. 4102 سبتمبر
 حسب رغبته.( 2إلى  0المبّينة بالقائمة أعاله ترتيبا تفاضلّيا )من  اإلختياريّة ترتيب المواد )ة(يتعّين على الطالب -  مالحظات هاّمة: )**(

 ماّدة إختياريّة واحدة من ضمن المواد المبّينة بالقائمة أعاله وذلك حسب طاقة اإلستيعاب المتوّفرة ومع مراعاة إنسجام جداول األوقات )ة(يتّم إسناد الطالب -                           
 .ومعّدل الباكالوريا سجيل الجامعيأسبقّية التاألخذ في عين اإلعتبار و ة المعنّية الخاّصة بالمادّ                                

 :في  Fr / Ang) – A(1L التطبيقّية اتاألولى من اإلجاز  بالسنةالطلبة الجدد المرّسمون 
 )انقليزيّة األعمال(األنقليزيّة  -/    )إدارة وتصّرف(الفرنسّية  -

    

 لمصلحة شؤون الطلبةخانة مخّصصة 
 ................................ الجذاذة: قبولتاريخ 

 إسم و إمضاء العون                          

 قرار القسم 
 :المادة اإلختياريّة المسندة

............................ 
 والختممضاء اإل                          
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 قد تحّصل على تكوين في هذه اللغة خالل سنوات دراسته السابقة. )ة(إذا تعّلق اإلختيار بإحدى اللغات )إسبانّية أو ألمانّية أو إيطالّية(، فإنّه يتعّين أن يكون الطالب -                          
 www.isln.rnu.tnالمعهد وعبر موقع الواب: مقّر ب لألفواج المكّونة لكّل ماّدة عن طريق تعليق القائمات اإلسمّية 4102سبتمبر  01يوم داء من ابتيتّم اإلعالن عن نتائج اإلختيار  - 


