اإلدارة العامة للشؤون الطالبية

بالغ مناظرات إعادة التوجيه الجامعي
(دورة مارس )2015
دورة مـ
تعلم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي (
)2013واإلتصال ،أ ّن اجلامعات واإلدارة العامة
لوجياارساملعلومات
وتكنو
للدراسات التكنولوجية تنظم مناظرات إلعادة التوجيه اجلامعي يف خمتلف شعب التعليم العايل (دورة مارس
 )2015لفائدة الطلبة التونسيني احلاصلني على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة هلا خالل سنة 2014
أو سنة ( 2013اجلدد منهم والراسبني مرة واحدة) وذلك طبقا لإلجراءات املنصوص عليها باملنشور عدد
 46لسنة  1122املؤرخ يف  10ديسمرب  1122واملتعلق بتنظيم مناظرات إعادة التوجيه اجلامعي.
وتقووو اجلامعووات واإلدارة العامووة للدراس ووات التكنولوجيووة بإصوودار بووال يف الغ وور يتضوومل الشووعب املعني ووة
موحوودة وروزناموة اخختبووارات وعودد البقووامل املفتوحوة و جووال ال شو
باملنواظرة والشووعب الو تتطلووب اختبوارات ّ
والوثائق املطلوبة.
شروط الترشح:

يسم باملشاركة يف مناظرات إعادة التوجيه اجلامعي حسب الوضعيات التالية :
 احلاصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة هلا خالل سنة 2014
 احلاصلون على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة هلا خالل سنة  2013واملرمسون بالسنة األوىل
(الراسبني واملؤج ترسيمهم ) وغري املوجهني مل حاملي الباكالوريا األجنبية وتالميذ املعاهد الفرنسية
بتونس

تراتيب المشاركة:

 ميكل للطالب أن ي ش ملناظرة واحدة أو لعدد غري حمدود مل املناظرات املفتوحة جبامعوة واحودة أو
بعدة جامعات أو بأحد املعاهد العليا للدراسوات التكنولوجيوة يف حودود ماتسوم بوه روزناموة إجوراء
اإلختبارات.
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تس ووحب بطال ووة ال شو و اااص ووة باملن وواظرات الو و ت ووو عل ووى الوث ووائق املطلوب ووة م وول موالو و "واب"
اجلامعو ووات املو ووذكورة يف الو ووبال  ،أو مباشو وورة مو وول اجلامعو ووة املعنيو ووة أو مو وول اإلدارة العامو ووة للدراسو ووات
التكنولوجية.
تعم ور بطالووة ال ش و موول لب و الطالووب ويووتم توجيههووا م و الوثووائق املطلوبووة يف ا جووال ال و ووددها
ّ
اجلامعة املعنية أو اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية ويتعوني علوى امل شو التثبو مول تواريت خوتم
ال شحات بالنسبة لك جامعة.
يتعني على الطالب امل ش الرجومل إىل دلي التوجيه اجلامعي لسنة  1126للتأكد مل مطابقوة نوومل
الباكالوريا املتحص عليها م الشعبة أو الشعب املطلوبة.
توج ووه مطال ووب ال شو و إلجتي وواز من وواظرات إع ووادة التوجي ووه اجل ووامعي وجوب ووا إىل اجلامع ووة املرغ وووب يف
اخلتحووا بإحوودا املؤسسووات الراجعووة إليهووا بووالنظر أو إىل اإلدارة العامووة للدراسووات التكنولوجيووة يف
صورة رغبة الطالب يف اإللتحا بأحد املعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.

إجراءات هامة:

 ح و ّدد معلووو املشوواركة يف املنوواظرة بثالثووني دينووارا (01د) بالنسووبة إىل ك و شووعبة معنيووة أو إىل موعووة
موحدة ،ويسدد معلو املشاركة باحلساب اجلار اااص بك جامعوة
الشعب ال تتطلب اختبارات ّ
أو اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية واملبني على بطالة ال ش .
 تشتم ك مناظرة إعادة توجيه جامعي على اختباريل أو ثالثة تتعلق بالربامج الرمسية للسنوات
الرابعة مل التعليم الثانو .
 يتم اخعالن مسبقا عل روزنامة اخختبارات وعددها ونوعها وذلك بالنسبة إىل ك مناظرة وتكون
مواضي اخختبارات يف اخختصاص املعين ومواعيد إجرائها موح ّدة بالنسبة إىل مجي املؤسسات يف
إطار نفس اجلامعة أو اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية.
 يتم العدول عل إجراء املناظرة إذا كان عدد املطالب أصغر أو يساو عدد البقامل املفتوحة ويعلل
عل إعادة توجيه امل شحني بصفة لية إىل الشعبة املعنية ويق إعالمهم بذلك لب تاريت
اخختبارات.
 بالنسبة إىل الشعب ال تتطلب اختبارات خصوصية خ يعترب الطالب ناجحا فيها إخ بعد إجراء
هذه اخختبارات.
 يتمت الناجحون يف املناظرة بتسجي أول.
2

 يتم تعيني املقبولني يف مناظرات إعادة التوجيه اجلامعي (دورة مارس  )2015مبا فيهم الناجحون ليا
بإحدا الشعب حسب ترتيبهم التفاضلي واختياراهتم.
 النتائج املصرح هبا هنائية وخ يتم اعتماد لائمات انتظار.
مالحظة :
مجي الشعب الواردة بدلي التوجيه اجلامعي  2014خاضعة ملناظرات إعادة التوجيه اجلامعي باستثناء املراح
التحضريية للدراسات اهلندسية مبا يف ذلك املعهد الوطين للعلو التطبيقية والتكنولوجيا (.)INSAT

عناوين الجامعات واإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية:
الجامعة

العنوان

موقع الواب

جامعة الزيتونة

 ،12هنج أبو القاسم اجلليز ساحة معق الزعيم-تونس 2111

www.uz.rnu.tn

جامعة تونس

 ،01شارمل  0أفري  – 2001تونس 2117

www.utunis.rnu.tn

جامعة تونس املنار

ص.ب 06 .الرمانة – تونس 2141

www.utm.rnu.tn

جامعة لرطاج

شارمل اجلمهورية ،ص.ب 77.أميلكار 2106

www.ucar.rnu.tn

جامعة منوبة

املركب اجلامعي مبنوبة  -منوبة 1121

www.uma.rnu.tn

جامعة سوسة

شارمل خليفة القرو سهلول ،ص.ب 014 .سوسة 6111

www.uc.rnu.tn

جامعة املنستري

شارمل الطاهر احل ّداد ،ص.ب  04املنستري 0111

www.um.rnu.tn

جامعة القريوان

شارمل حممد بل سحنون -القريوان 0211

www.univ-k.rnu.tn

جامعة صفالس

طريق املطار كم  1.0صفالس 0110

www.uss.rnu.tn

جامعة جندوبة

املركب اجلامعي شارمل ا اد املغرب العريب -جندوبة الشمالية 8189

www.uj.rnu.tn

جامعة لابس

شارمل عمر بل ااطاب ،زريق -لابس 4110

www.univgb.rnu.tn

جامعة لفصة

طريق توزر ص.ب 46.لفصة 1211

اإلدارة العامة للدراسات
التكنولوجية

هنج القدس – رادس املدينة 1101

www.ugaf.rnu.tn
www.mes.tn

ملزيد مل اإلرشادات ميكل زيارة املولعني التاليني  www.mes.tn :وwww.orientation.tn
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اإلدارة العامة للشؤون الطالبية

روزنامة مناظرات إعادة التوجيه ( دورة مارس )2015
الجامعة

أيام إجراء المناظرات

جامعة الزيتونة

 10 - 16مارس

جامعة تونس

 20 - 21 - 27مارس

جامعة تونس المنار

 27 - 24مارس

جامعة قرطاج

 14 - 10 - 16مارس

جامعة منوبة

 11 - 17 - 14 - 10 - 16 -10مارس

جامعة سوسة

 20 - 21 - 27مارس

جامعة المنستير

 17 - 14 – 10 - 16 - 10مارس

جامعة القيروان

 14 - 10 - 16مارس

جامعة صفاقس

 11 - 17 - 14 -10 - 16 -10مارس

جامعة جندوبة

 14 – 10 - 16 -10مارس

جامعة قابس

 14 - 10 - 16مارس

جامعة قفصة

 17 - 14 - 10 - 16مارس

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 20 - 21مارس

 52األيام الخاصة بإجراء اختبارات مناظرات الطب في الجامعات األربعة المعنية.
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