جامعة صفاقس

بـالغ مناظرات إعادة التوجيه الجامعي
(دورة مارس )0202
تعلم جامعة صفاقس كافة الطلبة أنها تنظم مناظرات إعادة التوجيه الجامعي (دورة مارس  )0202في مختلف شعب
التعليم العالي الراجعة إليها بالنظر ،لفائدة الطلبة المحرزين على شهادة الباكالوريا التونسية أو شهادة معادلة لها خالل سنة 0202
وسنة  ،0202وذلك طبقا لإلجراءات المنصوص عليها بالمنشور  02/20المؤرخ في  00جانفي  0202والمتعلق بتنظيم مناظرات
إعادة التوجيه الجامعي.
*شروط الترشح :
يسمح بالمشاركة في مناظرات إعادة التوجيه الجامعي الطلبة :
المحرزين على شهادة الباكالوريا التونسية أو شهادة معادلة لها خالل سنتي  0202و.0202

-

*طريقة الترشح :
 يتم تسجيل الترشح حصريا على موقع الواب الخاص بجامعة صفاقس  www.univ-sfax.tn/reorientationبداية
من صدور هذا البالغ وذلك بتعمير البيانات تعميرا دقيقا وترتيب الشعب والمؤسسات المطلوبة ترتيبا تفاضليا ثم طباعة
بطاقة الترشح وإرفاقها بالوثائق المذكورة أسفله.
 يرسل ملف الترشح كامال عن طريق البريد مضمون الوصول مع كتابة عبارة "مناظرات إعادة التوجيه دورة "0202
على الظرف الخارجي وذلك على العنوان التالي :جامعة صفاقس طريق المطار كم  2.0ص-ب  6611صفاقس 9201
في أجل أقصاه يوم الجمعة  06فيفري  0202ويعتمد تاريخ ختم البريد إلثبات تاريخ إرسال المطلب.
 يمكن للطالب أن يترشح لمناظرة واحدة أو لعدد معين من المناظرات المفتوحة وذلك في حدود ما تسمح به روزنامة
إجراء االختبارات.
 حدد معلوم المشاركة بخمسين دينارا ( 02د) لكل مناظرة طبقا لألمر الحكومي عدد  0101لسنة  0202المؤرخ في
 02نوفمبر  0202والمنقح والمتمم لألمر عدد  0102لسنة  0220المؤرخ في  10جويلية  0220المتعلق بضبط
المساهمة المالية للطلبة في الحياة الجامعية.
 تشتمل كل مناظرة إعادة التوجيه على اختبارين أو ثالثة تتعلق بالبرامج الرسمية للسنوات الرابعة من التعليم الثانوي
(الباكالوريا).
هام جدا (:شعب الطب وطب األسنان والصيدلة)
تعلم جامعة صفاقس أن الشعب الطبية (شعبة الطب بكلية الطب بصفاقس ،شعبة الطب بكلي ة الطب بتونس ،وشعبة الطب بكلية الطب
بسوسة ،وشعبة الطب بكلية الطب بالمنستير ،وشعبة طب األسنان بكلية طب األسنان بالمنستير ،وشعبة الصيدلة بكلية الصيدلة بالمنستير
قد تم إفرادها بمناظرة موحدة تتولى جامعة سوسة تنظيمها بالنسبة لدورة مارس .0202
وتبعا لذلك توجه مطالب الترشح الجتياز مناظرة إعادة التوجيه الموحدة للشعب الطبية وطب األسنان والصيدلة وجوبا إلى جامعة
سوسة.
 يتعين على المترشح تسديد المبلغ المطلوب عن طريق حوالة بريدية باسم محتسب جامعة صفاقس على الحساب الجاري رقم

 60026222222201101291بقيمة خمسين دينارا (02د) بالنسبة للمجموعة الواحدة.

*مالحظات هامة :
 .0ال يتم النظر في الملفات التي ترد بعد اآلجال أو الملفات التي ال تحتوي على الوثائق المطلوبة.
 .0يتم اإلعالن عن الشعب التي تتطلب اختبارات موحدة حسب روزنامة يتم سحبها عبر موقع واب جامعة صفاقس.
 .1يتعين على الطالب المترشح الرجوع إلى دليل التوجيه الجامعي عن بعد لسنة  0202للتأكد من مطابقة نوع الباكالوريا المتحصل
عليها مع الشعبة أو الشعب المطلوبة والشروط الخصوصية بالنسبة لبعض الشعب.
 .1تستثنى من مناظرات إعادة التوجيه الجامعي بجامعة صفاقس شعب المراحل التحضيرية بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية
بصفاقس وبكلية العلوم بصفاقس.
 .0يتم تعيين المترشحين المقبولين في مناظرات إعادة التوجيه الجامعي (دورة مارس  )0202حسب ترتيبهم التفاضلي وال يمكن
للطالب تغيير الشعبة التي تم التصريح بنجاحه فيها.
 .2تجرى المناظرات إلعادة التوجيه الجامعي دورة مارس  0202من يوم  01مارس إلى  02مارس  0202طبقا للروزنامة التي يتم
سحبها من موقع واب جامعة صفاقس.
-

ال تجرى المناظرة إذا كان عدد المطالب مساويا لعدد البقاع المفتوحة أو أدنى منه ويعلن عن إعادة توجيه الطلبة إلى الشعبة المعنية
بصفة آلية باستثناء الشعب التالية :شعب المعهد العالي للموسيقى بصفاقس وشعبة اإلجازة في التربية البدنية.

-

للقبول في شعبة اإلجازة في علوم التمريض رمز  12222أو  10222يشترط النجاح في االختبار التقني والنفسي.

 .2يتمتع الناجحون في مناظرات إعادة التوجيه الجامعي بتسجيل أول بعنوان السنة الجامعية .0200/0202
 .2يتم التصريح بالنتائج قبل موفى شهر ماي .0202
 .2النتائج المصرح بها بعد مداوالت لجان المناظرات نهائية وال يتم اعتماد قائمات انتظار.
 .02يتم التصريح بالنتائج النهائية في المناظرة الموحدة لشعب الطب وطب األسنان والصيدلة بجامعة سوسة ويتم التعيين من قبل رئيس
الجامعة التي ترجع له بالنظر شعبة القبول.

*الوثائق المطلوبة :
 -0مطبوعة الترشح تعمر وتسحب من موقع واب جامعة صفاقس
-0نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 -1نسخة من كشف أعداد الباكالوريا أو الشهادة المعادلة لها.
 - 1نسخة من شهادة التسجيل بعنوان السنة الجامعية  0202/0202أو نسخة من شهادة تأجيل التسجيل.
 -0ظرف خالص معلوم البريد يحمل بكل دقة عنوان المترشح مع ذكر الترقيم البريدي.
 -2األصل من شهادة في إصدار حوالة بريدية باسم محتسب جامعة صفاقس بقيمة خمسون دينارا ( 02دينار) بالنسبة
للمجموعة الواحدة من الشعب وفي صورة الم شاركة في أكثر من مجموعة من الشعب فإن قيمة الحوالة البريدية تقدر بخمسين
دينارا ( 02د) عن كل مجموعة.
رقم الحساب الجاري البريدي)60026222222201101291( :
 -2سحب استدعاء المشاركة في المناظرات يكون عبر موقع الواب www.univ-sfax/réorientationبداية من يوم
الجمعة  69مارس  ،0202الجامعة والمؤسسات ال تراسل المترشحين.

