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مناظرة إعادة التوجيه للمشاركة يف  جامعة تونس كافة الطلبة عن فتح باب الرتشحات تعلم     

ادلة هلا لى شهادة البكالوريا أو شهادة مع( لفائدة الطلبة التونسيني املتحصلني ع2017اجلامعي )دورة 
مبختلف شعب التعليم العايل ) اجلدد منهم  و املسجلني بالسنوات األوىل 2016و  2015خالل سنيت 

و املؤجل ترسيمهم و غري املوجهني من حاملي بكالوريا أجنبية و تالميذ  (و الراسبني مرة واحدة
 املعاهد الفرنسية بتونس. 

 موقع واب اجلامعةو قد مّت إعداد منظومة إعالمية لتقدمي الرتشحات عن بعد باستعمال 
www.utunis.rnu.tn  .  

 
 

 :الوثائق المطلوبة
 . املنظومة )بعد اتباع التعليمات(مطبوعة الرتشح اليت يتم استخراجها من  -1

 نسخة من  بطاقة التعريف الوطنية -2
 )أو الشهادة املعادلة هلا(.كشف اعداد البكالوريا شهادة البكالوريا و من   نسخة من  -3

 أو من شهادة تأجيل الرتسيم 2017-2016نسخة من شهادة الرتسيم بالنسبة للسنة اجلامعية  -4
الطالب بالتسجيل يتعني عليه تقدمي تصريح على  عدم قيامصورة  . و يفعند اإلقتضاء

 الشرف بعدم التسجيل بأي مؤسسة جامعية بعنوان السنة اجلامعية احلالية.

  ظرفان خالصا معلوم الربيد حيمالن عنوان املرتشح و الرتقيم الربيدي. -5

دينـارا بالنسبة للمجموعة الواحدة، و إذا شارك  50بـــــــــّدد معلوم املشـاركة يف املناظرة ح   -6
الطالب يف أكثر من جمموعة يكون معلوم املشاركة موازيا لعدد جمموعات الشعب املزمع 

 .باالستعمال احلصري للمنظومةاملشاركة فيها. و ي سّدد معلوم املشاركة بالدينار اإللكرتوين 



 دا:ـام جـه
 

 شارع 92على العنوان التايل: جامعة تونس  مضمون الوصولتقدم امللفات مباشرة أو عن طريق الربيد 

 2017دورة مناظرة إعادة التوجيه مع كتابة عبارة " 2017فيفري  71قبل يوم  1007 تونس 1938 فريلأ 9

 "خارج الظرف و ي عتمد تاريخ ختم مكتب الضبط كتاريخ إرسال املطلب.
على الطالب اختيار شعبة واحدة من كّل جمموعة شعب تتطلب اختبارات موّحدة )مثال ال ميكن  -

للطالب اختيار أكثر من شعبة واحدة من شعب املعهد العايل للتصرف بتونس ( و كحّد أقصى 
 إختيار أربع شعب من بني أربع جمموعات خمتلفة.

 و املطالب املنقوصة.الواردة بعد اآلجال أال يتم النظر يف املطالب  -
 .حسب روزنامة يتم سحبها من موقع واب اجلامعة 2017مارس  24و  23، 22جترى املناظرة أيام  -
مارس  29خبصوص شعبة اإلجازة التطبيقية يف علوم الرتبية سيكون اجراء االختبارات الكتابية يوم  -

. الفلسفةمادة على النحو التايل: اختبار أول يف اللغات و اختبار ثان يف مادة الرياضيات أو  2017
يف االختبارين األول و الثاين سيجتاز املرتشح اختبار ثالث للطالب املبدئي  جاحنالوعند التصريح ب

 .تقين نفسي سيقع اإلعالن عن تاريخ و مكان اجرائه الحقا
ملبدئي يف االختبارين الكتابيني األول و الثاين بالنسبة لعلوم الرتبية يف سيقع التصريح بالنجاح ا-

علن عنها ليتسىن هلم
 
 إجراء اإلختبار التقين النفسي. الحقا حدود ضعف عدد البقاع امل

سنة يف  21يتعني على الطالب املرتشح ملناظرات إعادة التوجيه يف علوم الرتبية أن ال يتجاوز سّنه  -
منذ التسجيل االلكرتوين على  )رياضيات أو فلسفة( و أن خيتار مادة االختبار الثاين 2017 غرّة اكتوبر

 .www.utunis.rnu.tnموقع اجلامعة 

 15عرب موقع واب اجلامعة بداية من يوم  وجوباعلى الطالب استخراج استدعاء املشاركة يف املناظرة  -
 .2017مارس 

 اراتـــــامعة للتثبت من الشعب اليت تستوجب إجراء اإلختبـــــــــــــالع على موقع واب اجلـــــــــضرورة اإلط -
 .2017مارس  15و الشعب اليت يكون فيها القبول آليا بداية من يوم 

 .مبوقع واب اجلامعةميكن للطالب اإلطالع على روزنامة اختبارات املناظرة  و عدد البقاع املفتوحة  -
للتأكد من مطابقة نوع  2016 الرجوع إىل دليل التوجيه اجلامعي لسنةللمناظرة يتعني على املرتشح   -

 البكالوريا املتحصل عليها للشعبة أو الشعب املطلوبة.

http://www.utunis.rnu.tn/


 املؤسسات التالية: 2017تستثىن من مناظرة إعادة التوجيه اجلامعي دورة  -

 .للدراسات الهندسية بتونس*  المعهد التحضيري 
 .بتونس للمهندسينالعليا الوطنية *  المدرسة 

 

 ال ميكن املطالبة باسرتجاع معلوم املشاركة يف املناظرة. -
 .النتائج املصرح هبا هنائّية و ال وجود لقائمة انتظار -
  .عدلاملال يتم التصريح بنجاح الطالب إال بعد حصوله على  - 

بتسجيل أول. إعادة التوجيه مناظرةع الناجحون يف يتمتّ  -  


