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 اإلدارة العامة للشؤون الطالبية        
 

 

 
 

اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية تنظم البحث العلمي، أّن اجلامعات و و  التعليم العايلتعلم وزارة 
طلبة السنة ( لفائدة 2016 مارس )دورةخمتلف شعب التعليم العايل يف مناظرات إلعادة التوجيه اجلامعي 

 سنة وأ  2015معادلة هلا خالل سنة باكالوريا أو شهادة ال على شهادة احملرزينالتونسيني األوىل من 
لسنة  64املنصوص عليها باملنشور عدد  تطبقا لإلجراءا وذلكالراسبني مرة واحدة( )اجلدد منهم و  2014
  .واملتعلق بتنظيم مناظرات إعادة التوجيه اجلامعي 2011ديسمرب  09املؤرخ يف  2011

يتضووومن الشوووعب املعنيوووة  يف الغووور  بوووال  بإصوووداراجلامعوووات واإلدارة العاموووة للدراسوووات التكنولوجيوووة  وتقوووو 
عودد البقووامل املفتوحوة و جووال ال شوو  زناموة اخختبووارات و و ر و الو  تتللووب اختبوارات موّحوودة باملنواظرة والشووعب 
 والوثائق املللوبة.

 :شروط الترشح
 : الوضعيات التالية اجلامعي حسبيسم  باملشاركة يف مناظرات إعادة التوجيه 

  2015خالل سنة  معادلة هلاأو شهادة  على شهادة الباكالوريا احملرزونالللبة 

  واملرمسون بالسنة  2014خالل سنة معادلة هلا  الباكالوريا أو شهادة على شهادةاحملرزون الللبة
جنبية وتالميذ املعاهد من حاملي الباكالوريا األ وغري املوجهني ( واملؤجل ترسيمهم)الراسبون وىل األ

 الفرنسية بتونس

  :تراتيب المشاركة
  ميكن لللالب أن ي ش  ملناظرة واحدة أو لعدد غري حمدود من املناظرات املفتوحة جبامعوة واحودة أو

بعدة جامعات أو بأحد املعاهد العليا للدراسوات التكنولوجيوة يف حودود ماتسوم  بوه روزناموة إجوراء 
 .اخختبارات

 

 الجامعي  مناظرات إعادة التوجيه بالغ
 (2016)دورة مارس 

 (2013ارس ـ)دورة م
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  واب" موالوووو  تسووووحب بلالووووة ال شوووو  اااصووووة باملنوووواظرات الوووو   تووووو  علووووى الوثووووائق املللوبووووة موووون"
اجلامعووووات املووووذكورة يف الووووبال ، أو مباشوووورة مووووون اجلامعووووة املعنيووووة أو موووون اإلدارة العامووووة للدراسوووووات 

 التكنولوجية.

 جوووال الوو   وووددها ر بلالوووة ال شوو  مووون لبوول اللالوووب ويووتم توجيههوووا موو  الوثوووائق املللوبووة يف اآتعّموو
  يتعني التثبت من تاريخ ختم ال شحات.و  ارة العامة للدراسات التكنولوجيةاجلامعة املعنية أو اإلد

  للتأكد من ملابقوة نوومل  2015التوجيه اجلامعي لسنة  دليل الرجومل إىلامل ش  يتعني على اللالب
والشوووروخل ااصوصوووية بالنسوووبة لوووبع   مووو  الشوووعبة أو الشوووعب املللوبوووة الباكالوريوووا املتحصووول عليهوووا

 .الشعب

   وجوبووا إىل كوول جامعووة مرغوووب يف  منوواظرات إعووادة التوجيووه اجلووامعي جتيووازإلتوجووه ملالووب ال شوو
اإلنتماء إىل إحدى املؤسسات الراجعة إليها بالنظر أو إىل اإلدارة العاموة للدراسوات التكنولوجيوة يف 

 د العليا للدراسات التكنولوجية.صورة رغبة اللالب يف اإللتحاق بأحد املعاه

  :هامة إجراءات    
 ( بالنسووبة إىل كوول شووعبة معنيووة أو إىل  موعووة د30حووّدد معلووو  املشوواركة يف املنوواظرة بثالثووني دينووارا )

الشعب ال  تتللب اختبارات مّوحدة، ويسدد معلو  املشاركة باحلساب اجلار  اااص بكل جامعوة 
 التكنولوجية واملبني على بلالة ال ش .أو اإلدارة العامة للدراسات 

 على اختبارين أو ثالثة تتعلق بالربامج الرمسية للسنوات  جامعي تشتمل كل مناظرة إعادة توجيه
الرابعة من التعليم الثانو  ويعلن مسبقا عن عدد اخختبارات ونوعها وذلك بالنسبة إىل كل مناظرة 

ين ومواعيد إجرائها موحّدة بالنسبة إىل مجي  وتكون مواضي  اخختبارات يف اخختصاص املع
 املؤسسات يف إطار نفس اجلامعة أو اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية.  

  يتم العدول عن إجراء املناظرة إذا كان عدد امللالب مساويا لعدد البقامل املفتوحة أو أدىن منه ويعلن
يف  لية، على أن يق  إعال  الللبة املعنيني بذلك عن إعادة توجيه الللبة إىل املؤسسة املعنية بصفة 

 .اخختباراتولبل تاريخ بداية  اإلبان

  إجراءخ يعترب اللالب ناجحا فيها إخ بعد خصوصية بالنسبة إىل الشعب ال  تتللب اختبارات  
 اخختبارات.هذه 

 يتمت  الناجحون يف املناظرة بتسجيل أول. 

  مبا فيهم الناجحون  ليا (2016)دورة مارس اجلامعي يف مناظرات إعادة التوجيه  نياملقبوليتم تعيني 
 .واختياراهتم بإحدى الشعب حسب ترتيبهم التفاضلي
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  نتظار.ااعتماد لائمات النتائج املصرح هبا هنائية وخ يتم 
 

  :مالحظة 
املراحل التحضريية للدراسات  باستثناء للتناظر مفتوحة 2015مجي  الشعب الواردة بدليل التوجيه اجلامعي 

 .(INSATاهلندسية مبا يف ذلك املعهد الوطين للعلو  التلبيقية والتكنولوجيا )
 

 

 :عناوين الجامعات واإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 موقع الواب العنوان الجامعة
 www.uz.rnu.tn 1008تونس -القاسم اجلليز  ساحة معقل الزعيم، هنج أبو 21 جامعة الزيتونة

 www.utunis.rnu.tn 1007تونس  – 1938أفريل  9 ، شارمل92 جامعة تونس

 www.utm.rnu.tn 1068تونس  –الرمانة  94ص.ب.  جامعة تونس املنار

 www.ucar.rnu.tn 1054أميلكار  77شارمل اجلمهورية، ص.ب. جامعة لرطاج

 www.uma.rnu.tn 2010منوبة  - املركب اجلامعي مبنوبة جامعة منوبة

 www.uc.rnu.tn   4002سوسة   526ص.ب.  ،شارمل خليفة القرو  سهلول جامعة سوسة

 www.um.rnu.tn 5000املنستري  56 ص.ب ،شارمل اللاهر احلّداد جامعة املنستري

 www.univ-k.rnu.tn 3100القريوان  -شارمل حممد بن سحنون جامعة القريوان

 www.uss.rnu.tn 3029صفالس  0.5طريق امللار كم  جامعة صفالس

 www.uj.rnu.tn 8189 الشمالية جندوبة -املركب اجلامعي شارمل ا اد املغرب العريب جامعة جندوبة

 www.univgb.rnu.tn 6029لابس - زريق، عمر بن االاب شارمل جامعة لابس

 www.ugaf.rnu.tn    2100 لفصة 64طريق توزر ص.ب. جامعة لفصة

ات اإلدارة العامة للدراس
 www.mes.tn 2098رادس املدينة  –هنج القدس  التكنولوجية

 

 

    www.orientation.tnو    www.mes.tn ملزيد من اإلرشادات ميكن زيارة املولعني التاليني :
 

 

 

 

 

 

http://www.uz.rnu.tn/
http://www.uz.rnu.tn/
http://www.utunis.rnu.tn/
http://www.utunis.rnu.tn/
http://www.utm.rnu.tn/
http://www.utm.rnu.tn/
http://www.ucar.rnu.tn/
http://www.ucar.rnu.tn/
http://www.uma.rnu.tn/
http://www.uma.rnu.tn/
http://www.uc.rnu.tn/
http://www.uc.rnu.tn/
http://www.um.rnu.tn/
http://www.um.rnu.tn/
http://www.univ-k.rnu.tn/
http://www.univ-k.rnu.tn/
http://www.uss.rnu.tn/
http://www.uss.rnu.tn/
http://www.uj.rnu.tn/
http://www.uj.rnu.tn/
http://www.univgb.rnu.tn/
http://www.univgb.rnu.tn/
http://www.ugaf.rnu.tn/
http://www.ugaf.rnu.tn/
http://www.mes.tn/
http://www.mes.tn/
http://www.mes.tn/
http://www.orientation.tn/
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 الطالبية اإلدارة العامة للشؤون       

 
 

 

                    

 

 

 

 (2016) دورة مارس  روزنامة مناظرات إعادة التوجيه
 

 إجراء المناظرات أيام الجامعة

 مارس 24 - 23  - 22 جامعة الزيتونة

 مارس  24  - 23  - 22 جامعة تونس

 مارس  22 - 21 جامعة تونس المنار

 مارس  24 - 23 - 22 جامعة قرطاج

 مارس 24 - 23 - 22 -21 جامعة منوبة

 مارس 25 - 24  - 23 جامعة سوسة

 مارس 30 - 29  - 28 جامعة المنستير

 مارس  24 - 23   - 22 جامعة القيروان

 مارس  26 - 25 - 24 -23 - 22 -21 جامعة صفاقس

 أفريل 01مارس و  31 - 30 - 29 -28 جامعة جندوبة

 مارس  24 - 23   - 22 جامعة قابس

 مارس 25 - 24 - 23 - 22 جامعة قفصة

 مارس 24  - 23 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

  األيام الخاصة بإجراء اختبارات مناظرات الطب في الجامعات األربعة المعنية.                  


