الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة تونس

بالغ مناظرة إعادة التوجيه الجامعي
دورة  2016لمؤسسات جامعة تونس
تعلم جامعة تونس كافة الطلبة عن فتح باب الرتشحات للمشاركة يف مناظرة إعادة التوجيه
اجلامعي (دورة  )2016لفائدة الطلبة التونسيني املتحصلني على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة هلا
خالل سنيت  2014و  2015و املسجلني بالسنوات األوىل مبختلف شعب التعليم العايل ( اجلدد منهم
و الراسبني مرة واحدة) و املؤجل ترسيمهم و غري املوجهني من حاملي بكالوريا أجنبية و تالميذ
املعاهد الفرنسية بتونس.
و قد متّ إعداد منظومة إعالمية لتقدمي الرتشحات عن بعد باستعمال موقع واب اجلامعة

. www.utunis.rnu.tn
الوثائق المطلوبة:

 -1مطبوعة الرتشح اليت يتم استخراجها من املنظومة (بعد اتباع التعليمات).
 -2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
 -3نسخة من شهادة البكالوريا و من كشف اعداد البكالوريا (أو الشهادة املعادلة هلا).
 -4نسخة من شهادة الرتسيم بالنسبة للسنة اجلامعية  2016-2015أو من شهادة تأجيل الرتسيم
عند اإلقتضاء .و يف صورة عدم قيام الطالب بالتسجيل يتعني عليه تقدمي تصريح على
الشرف بعدم التسجيل بأي مؤسسة جامعية بعنوان السنة اجلامعية احلالية.
 -5ظرفان خالصا معلوم الربيد حيمالن عنوان املرتشح و الرتقيم الربيدي.
 -6ح ّدد معلوم املشـاركة يف املناظرة بقيمة ثالثني دينـارا بالنسبة للمجموعة الواحدة ،و إذا شارك
الطالب يف أكثر من جمموعة يكون معلوم املشاركة موازيا لعدد جمموعات الشعب املزمع
املشاركة فيها .و يس ّدد معلوم املشاركة بالدينار اإللكرتوين باالستعمال احلصري للمنظومة.

هـام جـدا:

تقدم امللفات مباشرة أو عن طريق الربيد مضمون الوصول على العنوان التايل :جامعة تونس  92شارع
 9أفريل  1938تونس  1007قبل يوم  18فيفري  2016مع كتابة عبارة "مناظرة إعادة التوجيه دورة 2016
"خارج الظرف و يعتمد تاريخ ختم مكتب الضبط كتاريخ إرسال املطلب.
موحدة (مثال ال ميكن
كل جمموعة شعب تتطلب اختبارات ّ
 على الطالب اختيار شعبة واحدة من ّللطالب اختيار أكثر من شعبة واحدة من شعب املعهد العايل للتصرف بتونس ) و كح ّد أقصى
إختيار أربع شعب من بني أربع جمموعات خمتلفة.
 ال يتم النظر يف املطالب الواردة بعد اآلجال أو املطالب املنقوصة. -جترى املناظرة أيام  23 ،22و  24مارس  2016حسب روزنامة يتم سحبها من موقع واب اجلامعة.

 -على الطالب استخراج استدعاء املشاركة يف املناظرة وجوبا عرب موقع واب اجلامعة بداية من يوم

15

مارس
 ضرورة اإلطـ ـ ـ ـ ـالع على موقع واب اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـامعة للتثبت من الشعب اليت تستوجب إجراء اإلختبـ ـ ـاراتو الشعب اليت يكون فيها القبول آليا بداية من يوم  15مارس .2016
.2016

 -ميكن للطالب اإلطالع على روزنامة اختبارات املناظرة و عدد البقاع املفتوحة مبوقع واب اجلامعة.

 يتعني على املرتشح للمناظرة الرجوع إىل دليل التوجيه اجلامعي لسنة  2015للتأكد من مطابقة نوعالبكالوريا املتحصل عليها للشعبة أو الشعب املطلوبة.
 تستثىن من مناظرة إعادة التوجيه اجلامعي دورة  2016املؤسسات التالية:* المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس.
* المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس.
 ال ميكن املطالبة باسرتجاع معلوم املشاركة يف املناظرة. النتائج املصرح هبا هنائيّة و ال وجود لقائمة انتظار. ال يتم التصريح بنجاح الطالب إال بعد حصوله على املعدل. -يتمتّع الناجحون يف مناظرة إعادة التوجيه بتسجيل أول.

