جامعة سوسة

بالغ مناظرة إعادة إلتوجيه إجلامعي
دورة مارس 2021

تعلـم جامعة سوسة اكفة إلطلبـة أنّ ا ّ
تنظم مناظرة لعادة إلتوجيه إجلامعي دورة مارس  2021لفائدة إلطلبة إحملرزين
عىل شهادة إلباكلوراي إلتونس ية أو شهادة معادةل لها خالل س نة  2019أو س نة  2020طبقا لالجرإءإت إملنصوص
إملؤرخ يف  25جانفي  2019وإملتعلّق بتنظمي مناظرإت إعادة إلتوجيه إجلامعي،
علهيا ابملنشور عدد  05لس نة ّ 2019
حرصاي بتعمي مطلب ّ
وأ ّن ّ
إلرتش إملوجود عىل موقع وإب جامعة سوسة
إلرتش لهذه إملناظرة ي ّت
ّ
إملؤسسات إملطلوبة ترتيبا تفاضليا ّث طباعته وإرسال إىل جامعة
 www.uc.rnu.tnتعميإ دقيقا وترتيب إلشعب و ّ
سوسة مرفوقا ابلواثئق إلتالية :
 -1نسخة من بطاقة إلتعريف إلوطنية.
 -2نسخة من شهادة إلتسجيل للس نة إجلامعية  2021/2020أو نسخة من شهادة تأجيل إلتسجيل.
 -3نسخة من كشف أعدإد إلباكلوراي أو إلشهادة إملعادةل لها.
 -4إلصل من شهادة يف إصدإر حوإةل بريدية ابحلساب إجلاري إلربيدي رمق  6053-78ابس إلس يد حمتسب جامعـة
سوسـة بقمية مخسني دينارإ ( 50د) وذكل ابلنس بة للمشاركة يف إجملموعة إلوإحدة وإذإ إقتضت إملشاركة يف أكرث من
مجموعة تكون قمية إحلوإةل إلربيدية عىل قدر عدد مجموعات إلشعب إملزمع إملشاركة فهيا ( إنظر إملبلغ إملطلوب مبطلب
ّ
ترّشك ).
 -5ظرف خالص معلوم إلربيد حيمل عنوإن ّ
إملرتش ّ
بلك دقّة.

مع إلعمل أن ّه ّ
يتعني عىل إلطلبة إلرإغبني يف إللتحاق بشعب إلطب وطب إلس نان وإلصيدةل ( إليت ّمت إفرإدها
مبناظرة مو ّحدة ّ
تتوىل جامعة تونس إملنار تنظميها ابلنس بة دلورة مارس  2021طبقا لالجرإءإت إملنصوص علهيا
إملؤرخ يف  25جانفي  2019وإملتعلّق بتنظمي مناظرإت إعادة إلتوجيه إجلامعي )
ابملنشور عدد  05لس نة ّ 2019
أن يس ّجلوإ ّ
حرصاي عرب موقع وإب جامعة تونس إملنار  www.utm.rnu.tnوتقدمي مطالهبم لها طبقا
ترّشهم
ّ
للبالغ إلصادر عهنا يف إلغرض.

مالحظات ها ّمة :
 جترى إملناظرة أ ّايم  25و 26و 27مارس  2021حسب روزانمة ي ّت حسهبا عرب موقع وإب إجلامعة. ي ّت ّابملؤسسات إلرإجعة ابلنظر جلامعة سوسة دون سوإها وإلوإردة بدليل
تدرس ّ
إلرتش للشعبة أو إلشعب إليت ّ
إملتحصل علهيا ابس تثناء شعبة إلطب.
إلتوجيه إجلامعي عن بعد لس نة  2020وإملطابقة لنوع إلباكلوراي ّ
 تس تثىن من مناظرة إعادة إلتوجيه إجلامعي شعب إملرإحل إلتحضيية لدلرإسات إلهندس ية وإملرإحل إلتحضييةإملندجمة.
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إخلاصة ابلشعب إملفتوحة جبامعة سوسة ترتيبا تفاضليا ،ويف صورة جناح إلطالب يف إختيارين
 يقع ترتيب إلختيارإت ّأو أكرث ،فال ميكنه إحلصول إلّ عىل إلختيار إلس بق يف إلرتتيب.
 ل ميكن للمرتش إيدإع أكرث من مطلب وإحد جبامعة سوسة حيدّ د فيه إلشعبة أو إلشعب إملرغوب فهيا. تعمتد إلربإمج إلرمسية للس نوإت إلرإبعة من إلتعلمي إلثانوي ( إلباكلوراي ) يف موإضيع إختبارإت إملناظرة. ل ميكن إملطالبة ابسرتجاع معلوم إملشاركة يف مناظرة إعادة إلتوجيه إجلامعي وعىل إ ّملرتش أن يتث ّبت جيّدإ من عدد
إجملموعات إليت يرغب يف ّ
إلرتش إلهيا قبل إرسال للحوإةل إلربيدية.
 يمت ّتع إلناحجون يف إملناظرة بتسجيل أ ّول بعنوإن إلس نة إجلامعية .2022/2021إملرصح هبا يف مناظرة إعادة إلتوجيه إجلامعي نائية ول ي ّت إعامتد قامئات إنتظار وكذكل ل تقبل مطالب إملناقةل
 إلنتاجئ ّ( )Permutationبني إلطلبة إلناحجني جبامعات أخرى.

هـــــــــام جــــــــــــــــــدّا:
• ي ّت ّ
إلرتش لهذه إملناظرة بتعمي إملطلب إملوجود عىل موقع وإب جـامعة سوسة  www.uc.rnu.tnتعميإ دقيقا ّث
طباعته وإرسال مع إلواثئق إملطلوبة عن طريق إلربيد مضمون إلوصول أو إلربيد إلرسيع عىل إلعنوإن إلتـال:

جـامعة سوسـة
( شارع خليفة إلقروي سهلول  - 4ص.ب  4002 – 526سوسة )
إلرجاء كتابة عبارة
"مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة مارس "2021
عىل إلظرف إخلارج.

• حدّ د أخر أجل لقبول إملطالب يوم إلثنني  15فيفري  ،2021ويعمتد تـارخي خت إلربيد لثبات اترخي إرسال إملطلب.
• ل ي ّت إلنظر يف إمللفّات إلوإردة بعد إلجال أو إليت ل حتتوي عىل ّ
لك إلواثئق إملطلوبة.
• يتـم إس تخـرإج دعوة إملشاركـة ( )convocationيف منـاظرة إعادة إلتوجيـه إجلامعي دورة مارس  2021عرب موقع
وإب إجلامعة  www.uc.rnu.tnبدإية من يوم إلربعاء  10مارس  ،2021علام أ ّن جامعة سوسة ل ترإسل إملرتّشني.
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