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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 2017 مارس )دورةالتعليم العايل  خمتلف شعبيف مناظرات إلعادة التوجيه اجلامعي 

 . 2016 سنة وأ  2015معادلة هلا خالل سنة الوريا أو شهادة بكال على شهادة احملرزينمن  األوىل
سنان والصيدلة قد مّت إفرادها لبحث العلمي أّن شعب الطب وطب األكما تعلم وزارة التعليم العايل وا

املنصوص عليها  تطبقا لإلجراءاتتوىّل جامعة تونس املنار تنظيمها بالنسبة هلذه الدورة مّوحدة  ةمبناظر 
واملتعلق بتنظيم مناظرات إعادة التوجيه  2017 جانفي 09املؤرخ يف  2017لسنة دد ـــــــ07ــــــــباملنشور ع
  .اجلامعي

املعنيـــة  يتضـــمن الشـــعب  يف الغـــر  بـــال  بإصـــداراجلامعـــات واإلدارة العامـــة للدراســـات التكنولوجيـــة  وتقــو 
عـدد البقــامل املفتوحـة و جــال ال شــ  زنامـة اخختبــارات و و ر و الـ  تتطلــب اختبـارات موّحــدة باملنـاظرة والشــعب 

 املطلوبة.والوثائق 

 :شروط الرتشح
 : حسب الوضعيات التاليةاجلامعي يسم  باملشاركة يف مناظرات إعادة التوجيه 

 2016خالل سنة  معادلة هلاأو شهادة  كالورياعلى شهادة الب احملرزون 

 وىل واملرمسون بالسنة األ 2015خالل سنة معادلة هلا  كالوريا أو شهادةالب على شهادة احملرزون
جنبية وتالميذ املعاهد كالوريا األالب احملرزين علىمن  وغري املوجهني ( واملؤجل ترسيمهمن )الراسبو 
 .تونساملعتمدة يف الفرنسية 

  :تراتيب املشاركة
  مـــن املنـــاظرات املفتوحـــة دامعـــة واحـــدة أو بعـــدة  أكثـــرميكـــن للطالـــب أن ي شـــ  ملنـــاظرة واحـــدة أو

تســـم  بـــه روزنامـــة إجـــراء  مـــا حســـب جامعـــات أو ب حـــد املعاهـــد العليـــا للدراســـات التكنولوجيـــة 
 .اخختبارات

اجلامعي  مناظرات إعادة التوجيه بالغ
 (2017)دورة مارس 

 (2013ارس ـ)دورة م
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   ـــ  ملتـــو  علـــى الوثـــائق املطلوبـــة مـــن "واب" مواقـــ  تســـحب بطاقـــة ال شـــ  اااصـــة باملنـــاظرات ال
شــــرة مـــــن اجلامعــــة املعنيــــة أو مــــن اإلدارة العامــــة للدراســـــات اجلامعــــات املــــذكورة يف الــــبال ، أو مبا

 التكنولوجية.

  تسحب بطاقة الرتشح اخلاصة باملناظرة املّوحدة لشعب الطب وطب األسنان والصيدلة اليت
 تونس املنار. جامعة  تو  عل  الوااق  املطلوبة م  موق  وا حت

 الوثـــائق املطلوبــة يف ااجـــال الــ  ملـــددها ر بطاقـــة ال شــ  مـــن قبــل الطالـــب ويــتم توجيههـــا مــ  تعّمــ
  يتعني التثبت من تاريخ ختم ال شحات.و  ارة العامة للدراسات التكنولوجيةاجلامعة املعنية أو اإلد

  للت كد من مطابقـة نـومل  2016التوجيه اجلامعي لسنة  دليل الرجومل إىلامل ش  يتعني على الطالب
 .وم  الشروط اااصة بالشعبة م  الشعبة املطلوبة كالوريا املتحصل عليهاالب

   وجوبــا إىل كــل جامعــة مرغــوب يف  منــاظرات إعــادة التوجيــه اجلــامعي جتيــازختوجــه مطالــب ال شــ
إىل إحدى املؤسسات الراجعة إليها بالنظر أو إىل اإلدارة العامـة للدراسـات التكنولوجيـة يف  اخنتماء

، وتّوجـــه مطالـــب حـــد املعاهـــد العليـــا للدراســـات التكنولوجيـــةب  اخلتحـــا صـــورة رغبـــة الطالـــب يف 
إىل  وجوبــاال شــ  خجتيــاز منــاظرة إعــادة التوجيــه املوحــدة لشــعب الطــب وطــب األســنان والصــيدلة 

 جامعة تونس املنار.

  :هامة إجراءات    
  إىل جمموعــة  ( بالنســبة إىل كــل شــعبة معنيــة أود50دينــارا ) خبمســنيحــّدد معلــو  املشــاركة يف املنــاظرة

الشعب ال  تتطلب اختبارات مّوحدة، ويسدد معلو  املشاركة باحلساب اجلار  اااص بكل جامعـة 
 أو اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية واملبني على بطاقة ال ش .

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

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

 مساويا لعدد البقامل املفتوحة أو أدىن منه  مطالب ال ش ناظرة إذا كان عدد يتم العدول عن إجراء امل
إعال  الطلبة املعنيني  يتمّ إىل املؤسسة املعنية بصفة  لية، على أن  امل شحنيويعلن عن إعادة توجيه 

 .اخختباراتوقبل تاريخ بداية  يف اإلبانبذلك 

  اخختبارات ااصوصية النجاح يفالشعب ال  تتطلب اختبارات بعد  يف امل شحني يصرح بقبول 
 .للشعبة
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 2017/2018بعنوان السنة اجلامعية  يتمت  الناجحون يف املناظرة بتسجيل أول. 

  بإحدى   ليا املقبولنيمبا فيهم  (2017)دورة مارس يف مناظرات إعادة التوجيه  قبول الناجحنييتم
 .اختياراهتمترتيب و  الشعب حسب ترتيبهم التفاضلي

  األسنان والصيدلة من قبل يف املناظرة املّوحدة لشعب الطب وطب  التصري  بالنتائج النهائيةيتم
رئيس جامعة تونس املنار ويتم تعيني املقبولني يف هذه املناظرة من قبل رئيس اجلامعة ال  ترج  له 

 بالنظر شعبة القبول.

  نتظار.ااعتماد قائمات النتائج املصرح هبا هنائية وخ يتم 
 :مالحظة 

املراحل  باستثناء هخاضعة ملناظرات إعادة التوجي 2016مجي  الشعب الواردة بدليل التوجيه اجلامعي 
 .( INSATالتحضريية للدراسات اهلندسية مبا يف ذلك املعهد الوطين للعلو  التطبيقية والتكنولوجيا ) 

 

 :للدراسات التكنولوجيةعناوي  اجلامعات واإلدارة العامة 

 موق  الوا  العنوان اجلامعة
 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  83 عــــددص.ب. جامعة تونس املنار

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

 www.uma.rnu.tn 2010منوبة  - اجلامعي مبنوبةاملركب  جامعة منوبة

 www.uc.rnu.tn  526ص.ب. _  4002شارمل خليفة القرو  سهلول سوسة  جامعة سوسة
 www.um.rnu.tn 5000املنستري  56 ص.ب ،شارمل الطاهر احلّداد جامعة املنستري

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

 www.uss.rnu.tn 3029صفاقس  0.5طريق املطار كم  جامعة صفاقس

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

 www.univgb.rnu.tn 6029قابس - زريق، عمر بن ااطاب شارمل جامعة قابس
 www.ugaf.rnu.tn قفصة   2100 –  4طريق توزر كم  جامعة قفصة

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

 

       

 www.orientation.tnو    www.mes.tn من اإلرشادات ميكن زيارة املوقعني التاليني : لمزيد 
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 الطالبية اإلدارة العامة للشؤون    

 

 (2017) دورة مارس  روزنامة مناظرات إعادة التوجيه
 

 إجراء المناظرات أيام الجامعة

 مارس   29  – 24 - 23 - 22 تونسجامعة 

مارس 25 – 24 - 23 -  22 - 21 تونس املنارجامعة   

 مارس  25 - 24 - 23 -  22 -21 منوبةجامعة 

 مارس  30 – 29 -28 جامعة قرطاج

   مارس  23 – 22- 21 الزيتونةجامعة 

 مارس  24 – 23 -22 جامعة سوسة

 مارس    29 – 28 - 27 جامعة املنستري

  مارس   24 - 23 جامعة القريوان

   مارس  31 – 30 - 29 - 28 جامعة صفاقس

 أفريل  01و مارس 31 - 30 -  29    - 28 - 27 جامعة جندوبة

 مارس 30 -  29  - 28 جامعة قابس

 ارسم   29  -  25 - 24 - 23 - 22  - 21 جامعة قفصة

 مارس 28 – 27 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 التطبيقية في علوم التربيةجازة اإل ات إعادة التوجيه الجامعي فيمناظرختبارات في االتاريخ  

 المناظرة المّوحدة في شعب الطب وطب األسنان والصيدلةختبارات اتاريخ  


