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 الجمهورية التونسية          
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تونس             
 

 بالغ جامعة تونس
 لمناظرة إعادة التوجيه الجامعي

 (9102)دورة 
( لفائدة الطلبة 2019جامعة تونس فتح باب الرتشحات للمشاركة يف مناظرة إعادة التوجيو اجلامعي )دورة تعلم 

وادلسجلٌن بالسنوات  2018أو  2017ذلا خالل سنيت التونسيٌن ادلتحصلٌن على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة 
األوىل مبختلف شعب التعليم العايل )اجلدد منهم والراسبٌن مرة واحدة( أو ادلؤجل ترسيمهم وغًن ادلوجهٌن من حاملي 

 د الفرنسية بتونس.بكالوريا أجنبية وتالميذ ادلعاى

يتم النظر يف إمكانية إجراء االختبارات اخلاصة بادلناظرة من عدمو من قبل رئيس اجلامعة أو ادلدير العام 
يتم إعالم ادلرتشحٌن اليت سالبقاع ادلفتوحة  عدد وذلك يف حدود ،حسب خصوصية كل شعبة ،للدراسات التكنولوجية

 قبل إجراء االختبارات.هبا، واليت ستنشر 

وزارة التعليم العلي والبحث العلمي أنو يف إطار تفعيل إصالح منظومة التعليم العايل والبحث العلمي  ىذا وتذكر
مجلة من التعديالت والتأىيل لكّل اإلجازات، األمر  9191-9109وترشيد عروض التكوين، ستشهد السنة اجلامعية 

جازات وعليو ستأخذ اجلامعات بعٌن االعتبار رخرجات ج بعض اإلا دمإضافة أو إ الذي سيفضي إىل إمكانية حذف أو
 ىذه التعديالت عند التصريح بالنتائج.

منظومة إعالمية لتقدمي الرتشحات عن بعد باستعمال موقع واب اجلامعة فتحت اجلامعة وقد 
www.utunis.rnu.tn. 

 :  الوثائق المطلوبة

 الرتشح اليت يتم استخراجها من ادلنظومة )بعد اتباع التعليمات(.مطبوعة  -0

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -9

 نسخة من شهادة البكالوريا ومن كشف أعداد البكالوريا )أو الشهادة ادلعادلة ذلا( -3

http://www.utunis.rnu.tn/
http://www.utunis.rnu.tn/
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. ويف  2019-2018عية بالنسبة للسنة اجلام االقتضاءنسخة من شهادة الرتسيم أو من شهادة تأجيل الرتسيم عند  -4
يتعٌن عليو تقدمي تصريح على الشرف بعدم التسجيل بأية بإحدى ادلؤسسات اجلامعية صورة عدم قيام الطالب بالتسجيل 

 مؤسسة جامعية بعنوان السنة اجلامعية احلالية.

 مرتشح والرتقيم الربيدي.للالكامل عنوان الظرفان خالصا معلوم الربيد حيمالن  -5

و إىل رلموعة الشعب اليت تتطلب اختبارات شعبة معنية أ إىل كلدينارا بالنسبة  51بــُحّدد معلوم ادلشاركة يف ادلناظرة  -6
 نظومة.حصريا عرب ادلبالدينار اإللكرتوين  . ُيسّدد معلوم ادلشاركةموحدة

 

 

 هام جدا :

     شارع 99على العنوان التايل : جامعة تونس  مضمون الوصولأو عن طريق الربيد جبامعة تونس تقدم ادللفات مباشرة 
 على" 2019مع كتابة عبارة "مناظرة إعادة التوجيو دورة  2019فيفري  95قبل يوم  0117تونس  0938أفريل  9

 ويُعتمد تاريخ ختم مكتب الضبط كتاريخ لقبول ادلطلب.اخلارجي الظرف 

 على روزنامة اختبارات ادلناظرة وعدد البقاع ادلفتوحة مبوقع واب اجلامعة. على الطالب اإلطالع -

على الطالب اختيار شعبة واحدة من كّل رلموعة شعب تتطلب اختبارات موّحدة )مثال ال ديكن للطالب اختيار  - 
ٌن أربع رلموعات أكثر من شعبة واحدة من شعب ادلعهد العايل للتصرف بتونس( وكحّد أقصى إختيار أربع شعب من ب

 رختلفة.

 .حسب روزنامة يتم سحبها من موقع واب اجلامعة 9102مارس  92-92-92-92-92جترى ادلناظرة أيام  -  

على   2019مارس 95 ارات الكتابية يومسيكون اجراء االختب شعبة اإلجازة التطبيقية في التربية والتعليمخبصوص  - 
 النحو التايل : 

نجاح ادلبدئي للطالب يف أول يف اللغات واختبار ثان يف مادة الرياضيات أو مادة الفلسفة. وعند التصريح بال * اختبار
 ادلرتشح اختبارا تقنيا نفسيا سيقع اإلعالن عن تاريخ ومكان اجرائو الحقا. جيتاز االختبارات الكتابية

بالنسبة لإلجازة التطبيقية يف الرتبية والتعليم يف حدود ضعف عدد  ابيةالكت يح بالنجاح ادلبدئي يف االختباراتيقع التصر * 
 البقاع ادلعلن عنها ليتسىن للناجحٌن الحقا إجراء اإلختبار التقين النفسي.
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    ة ـــسن 90ه ــــاوز سن  ــــأن ال يتجم ــــوالتعلي ـــةة يف الرتبيـــازة التطبيقيـــــة اإلجـــــــالب ادلرتشح لشعبـــن على الطــــ* يتعي
ل اإللكرتوين على ـــــذ التسجيــــة( منــــاين )رياضيات أو فلسفــــار الثـــــادة االختبـــــار مـــــوأن خيت 9102ر ـــــأكتوب 10يوم

 utunis.rnu.tn.wwwة ــــع اجلامعــــوقــم

ادلرتشح إلحدى شعب ادلعهد التحضًني للدراسات األدبية والعلوم اإلنسانية بتونس )مرحلة يتعٌن على الطالب  -
 .2019سبتمبر  10 يومسنة  91يتجاوز سن ه  ال أنومرحلة حتضًنية علوم انسانية(  حتضًنية لغات وآداب

مارس  02عرب موقع واب اجلامعة بداية من يوم  وجوباعلى الطالب استخراج استدعاء ادلشاركة يف ادلناظرة يتعٌن  -  
2019. 

للتأكد من مطابقة نوع البكالوريا  2018يتعٌن على ادلرتشح للمناظرة الرجوع إىل دليل التوجيو اجلامعي لسنة  -
 ادلتحصل عليها للشعبة أو الشعب ادلطلوبة.

 اجعة بالنظر جلامعة تونس اآليت ذكرىا :ادلؤسسات الر  2019تستثىن من مناظرة إعادة التوجيو اجلامعي دورة  - 

 التحضيري للدراسات الهندسية بتونس.* المعهد  

 * المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس. 

 ال ديكن ادلطالبة باسرتجاع معلوم ادلشاركة يف ادلناظرة. -

 .النتائج ادلصرح هبا هنائّية وال وجود لقائمة انتظار -

 ال يتم التصريح بنجاح الطالب إال بعد حصولو على ادلعدل. -

 يتمّتع الناجحون يف مناظرة إعادة التوجيو بتسجيل أول . -

 ال يتم النظر يف ادلطالب الواردة بعد اآلجال أو ادلطالب ادلنقوصة. -
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