
  
 

 

 

 

 

 

 إعادة التوجيه اتمناظر بـالغ

 (2018)دورة مارس 

 
 المحرزينالتونسيين لبة الط، لفائدة (2018 مارس دورة) إعادة التوجيه الجامعيات مناظرأنها تنظم جامعة صفاقس علم ت

ة( بمختلف شعب التعليم )الجدد منهم والراسبين مرة واحد 2017 و سنةأ 2016 سنةأو شهادة معادلة لها باكالوريا على شهادة ال

 26خالل الفترة المتراوحة بين وذلك ، 2017 جانفي 9بتاريخ  07/2017بالمنشور المنصوص عليها جراءات لإلالعالي طبقا 

  .2018 مارس 30و مارس

 : شروط الترشح*

 :التالية تيسمح بالمشاركة في مناظرات إعادة التوجيه الجامعي للطلبة المرسمين بالسنة األولى حسب الوضعيا

 ،2017 سنة باكالوريا أو شهادة معادلة لها خاللشهادة الالمحرزين على -

 )الراسبين والمؤجل ترسيمهم(، 2016المحرزين على شهادة الباكالوريا أو شهادة معدلة لها خالل سنة -

 غير الموجهين من المحرزين على الباكالوريا األجنبية.-

 : كيفية الترشح*        

وذلك بتعمير البيانات تعميرا دقيقا وترتيب  www.uss.rnu.tnجامعة صفاقس واب الترشحات حصريا عبر موقع يتم تقديم 

وذلك في أجل أقصاه يوم رسالها مع الوثائق المطلوبة إثم طباعة ورقة الترشح و ترتيبا تفاضلياالشعب والمؤسسات المطلوبة 

      0.5جامعة صفاقس طريق المطار كم  على العنوان التالي: لبريدإلى رئاسة الجامعة عن طريق ا 8201فيفري  22 الخميس

 .(2018إعادة التوجيه الجامعي دورة  اتمناظر) 3029صفاقس  1169ب -ص

 هام جدا :)شعب الطب وطب األسنان والصيدلة(

تنظيمها بالنسبة لدورة  المنستيرتعلم جامعة صفاقس أن شعب الطب وطب األسنان والصيدلة قد تم إفرادها بمناظرة موحدة تتولى جامعة 

 (.www.um.rnu.tn: ي)لمزيد من اإلرشادات يرجى زيارة موقع واب هذه الجامعة على العنوان التال 2018مارس 

 .المنستيروجوبا إلى جامعة توجه مطالب الترشح الجتياز مناظرة إعادة التوجيه الموحدة لشعب الطب وطب األسنان والصيدلة و

 

 : لوبةالوثائق المط*

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -1

  .الشهادة المعادلة لها سخة من كشف أعداد الباكالوريا أون -2

 .أو نسخة من شهادة تأجيل التسجيل 2017/2018نسخة من شهادة التسجيل بالسنة األولى بعنوان السنة الجامعية  - 3

  .مع ذكر الترقيم البريدي عنوان المترشحبكل دقة  حمليمعلوم البريد  خالص ظرف  -4

دينار( بالنسبة  50دينارا ) خمسونبقيمة  باسم محتسب جامعة صفاقس األصل من شهادة في إصدار حوالة بريدية -5

تقدر بخمسين   البريدية وفي صورة المشاركة في أكثر من مجموعة من الشعب فإن قيمة الحوالة للمجموعة الواحدة من الشعب

                    مجموعة. د( عن كل 50)دينارا 

 (17701000000054659034): الجاري البريديرقم الحساب 

 
 جامعة صفاقس



 : *مالحظات هامة 

  .ال تدرس المطالب التي ترد بعد األجل المحدد أو التي تنقصها وثائق -

  .ع واب جامعة صفاقسيتم سحبها من موقالتي طبقا للرزنامة  2018 مارس 30إلى غاية يوم  26بداية من يوم تجرى المناظرات  -

ترشح إلى الشعبة أو الشعب التي تدرس بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة صفاقس دون غيرها والواردة بدليل م اليت -

شعب المراحل التحضيرية بالمعهد التحضيري  باستثناء، والمطابقة لنوع الباكالوريا المتحصل عليها 2017التوجيه الجامعي لسنة 

وشعبة اإلجازة التطبيقية في العالج الطبيعي بالمدرسة العليا لعلوم  س وشعبة الطبدسية بصفاقس وبكلية العلوم بصفاقدراسات الهنلل

 .40744وتقنيات الصحة بصفاقس رمز 

 مواضيع اختبارات المناظرات مستمدة من البرامج الرسمية للسنوات الرابعة من التعليم الثانوي.تكون  -      

قع واب جامعة صفاقس بداية من عبر موحصريا  2018م استخراج استدعاء المشاركة في مناظرات إعادة التوجيه دورة مارس تي -

 .2018مارس  16 يوم

بداية من يوم  عبر موقع واب جامعة صفاقسيتم  للمقبولين في شعب جامعة صفاقس،لتصريح بالنتائج واستخراج بطاقات التعيين ا -

 .2018أفريل  20 الجمعة

 .المنستيرجامعة بالنتيجة في المناظرة الموحدة لشعب الطب وطب األسنان والصيدلة من قبل رئيس التصريح يتم  -

 .االختيار األسبق في الترتيبفي صورة نجاح الطالب في اختيارين أو أكثر فال يمكنه الحصول إال على  -

 ن النتائج المصرح بها تعتبر نهائية وال يقع اعتماد قائمة انتظار. فإ، 2017جانفي  9المؤرخ في  07/2017طبقا للمنشور عدد  -

 

 

 

 تذكري                    
  سحب استدعاء املشاركة يف املناظرات يكون عرب موقع                   

 .اجلامعة واملؤسسات ال تراسل املرتشحني، www.uss.rnu.tn الواب                  


