جامعة سوسة

بالغ مناظرة إػادة إمخوجيو إجلامؼي
دورة مارس 2019

ثؼوـم جامؼة سوسة اكفة إمطوبـة أّنه ا ه
ثنظم مناظرة ػادة إمخوجيو إجلامؼي دورة مارس  2019مفائدة إمطوبة إمخووس يني
إحملرزين ػىل شيادة إمباكموراي إمخووس ية أو شيادة مؼادةل ميا خالل س نة  2017أو س نة  2018و إحملرزين ػىل
إمباكمػوراي إمفروس ية من إملؼاىد إملؼمتدة يف ثووس خالل سنيت  2017و  ،2018وأ هن ه
إمرتّش ميذه إملناظرة هي
حرصاي بخؼمري مطبوػة ه
إمرتّش إملوجودة ػىل موكع وإب إجلامؼة  www.uc.rnu.tnثؼمريإ دكيلا وحرثيب إمشؼب
ه
إملؤسسات إملطووبة حرثيبا ثفاضويا ه طباغهتا وإرساميا مع إمواثئق إمخامية :
و ه
 - 1وسخة من بطاكة إمخؼر ف إموطنية.
 - 2وسخة من شيادة إمدسجيل نوس نة إجلامؼية  2019/2018أو وسخة من شيادة ثأجيل إمدسجيل.
 - 3وسخة طبق إلضل من كشف أػدإد إمباكموراي أو إمشيادة إملؼادةل ميا.
 - 4إلضل من شيادة يف إضدإر حوإةل بر د ة ابحلساب إجلاري إمرب دي رمق  6053-78ابمس إمس يد حمدسب جامؼـة
سوسـة بلمية مخسني د نارإ ( 50د) وذكل ابمنس بة نومشاركة يف إجملموػة إموإحدة وإذإ إكذضت إملشاركة يف أكرث من
مجموػة حكون كمية إحلوإةل إمرب د ة ػىل كدر ػدد مجموػات إمشؼب إملزمع إملشاركة فهيا.
 - 5ظرف خامص مؼووم إمرب د حيمل غنوإن ه
إملرتّش ه
بلك دكهة.

مع إمؼمل أه هو ه
خؼني ػىل إمطوبة إمرإغبني يف إ مخحاق بشؼب إمطب وطب إلس نان وإمطيدةل ( إميت همت إفرإدىا
مبناظرة مو هحدة ه
ثخوّل جامؼة ضفاكس ثنظمييا ابمنس بة دلورة مارس  2019طبلا مالجرإءإت إملنطوص ػوهيا
إملؤرخ يف  25جاهفي  2019وإملخؼوهق بدنظمي مناظرإت إػادة إمخوجيو إجلامؼي )
ابملنشور ػدد  05مس نة  2019ه
أن يس هجووإ ه
حرصاي ػرب موكع وإب جامؼة ضفاكس  www.uss.rnu.tnوثلدمي مطاههبم ميا طبلا نوبالغ
حرّشيم
ه
إمطادر غهنا يف إمغرض.

مالحظات ىا همة :
 جترى إملناظرة أ هايم  26و 27و 28مارس  2019حسب روزانمة هي حسهبا ػرب موكع وإب إجلامؼة.خؼني ه
 هابملؤسسات إمرإجؼة ابمنظر جلامؼة سوسة دون سوإىا وإموإردة بدميل
ثدرس ه
إمرتّش نوشؼبة أو إمشؼب إميت ه
إملخحطل ػوهيا ابس خثناء شؼبة إمطب.
إمخوجيو إجلامؼي مس نة  2018وإملطابلة منوع إمباكموراي ه
 جس خثىن من مناظرة إػادة إمخوجيو إجلامؼي شؼب إملرإحل إمخحضري ة ندلرإسات إميندس ية.إخلاضة ابمشؼب إملفذوحة جبامؼة سوسة حرثيبا ثفاضويا ،ويف ضورة جناح إمطامب يف إخذيارين
 لع حرثيب إ خذيارإت هأو أكرث ،فال ميكنو إحلطول إ ه ػىل إ خذيار إلس بق يف إمرتثيب.
2/1

 ثؼمتد بإلرإمج إمرمسية لمسنوإت إمرإبؼة من إمخؼومي إلاثهوي ( إمباكموراي ) يف موإضيع إخذبارإت إملناظرة. ميكن إملطامبة ابسرتجاع مؼووم إملشاركة يف مناظرة إػادة إمخوجيو إجلامؼي وػىل هإملرتّش أن خثبهت جيهدإ من ػدد
إجملموػات إميت يرغب يف ه
إمرتّش إههيا كبل إرساهل نوحوإةل إمرب د ة.
 يمتخهع إمناحجون يف إملناظرة بدسجيل أ هول بؼنوإن إمس نة إجلامؼية .2020/2019إملرصح هبا يف مناظرة إػادة إمخوجيو إجلامؼي ّنائية و هي إغامتد كامئات إهخظار وكذكل ثلبل مطامب إملناكةل
 إمنخاجئ ه( )Permutationبني إمطوبة إمناحجني جبامؼات أخرى.
 يف إطار ثفؼيل إضالح منظومة إمخؼومي إمؼايل وإمبحر إمؼومي وحرش يد غروض إمخكوين ،سدشيد إمس نة إجلامؼية 2020-2019مجةل من إمخؼد الت وإمخأىيل ه
ملك إ جازإت ،إلمر إذلي س يفيض إّل إماكهية حذف أو دمج بؼظ
إ جازإت وػويو س خأخذ جامؼة سوسة بؼني إ غخبار خمرجات ىذه إمخؼد الت غند إمخرصحي ابمنخاجئ.

هـــــــــام جــــــــــــــــــدّا:
• هي ه
إمرتّش ميذه إملناظرة بخؼمري إملطبوػة إملوجودة ػىل موكع وإب جـامؼة سوسة www.uc.rnu.tnثؼمريإ دكيلا ه
طباغهتا وإرساميا مع إمواثئق إملطووبة غن طر ق إمرب د مضمون إموضول ػىل إمؼنوإن إمذـايل:

( جـامؼة سوسـة شارع خويفة إملروي سيوول  - 4ص.ب  4002 – 526سوسة )
إمرجاء كخابة غبارة
"مناظرة إعادة التوجيه الجامعي دورة مارس "2019
ػىل إمظرف إخلاريج.

• حده د أخر أجل ملبول إملطامب وم إلربؼاء  20فيفري  ،2019و ؼمتد ثــارخي خي إمرب د زبات اترخي إرسال إملطوب.
• هي إمنظر يف إملوفهات إموإردة بؼد إلجال أو إميت حتخوي ػىل ه
لك إمواثئق إملطووبة.
• ذـم إس خخػرإج إس خدغـاء إملشاركـة ( )convocationيف منـاظرة إػادة إمخوجيــو إجلامؼي دورة مارس  2019ػرب
موكع وإب إجلامؼة  www.uc.rnu.tnبدإ ة من وم إ زنني  18مارس .2019
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