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 الجمهورية التونسية        
 والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي

 جامعة المنستير            
 

 إعادة التوجيه الجامعي  اتمناظر بالغ 
  2018دورة مارس 

       
ا كافة الطلبة جامعة املنستري  تعلم  يف خمتلا  (  2018ماارس ) ةور   اجلاامع إلعااة  التججها   اتتنظهم مناظر أّنه

شااعا ال ااا وألااا اوااانال والتاايملة التااي  اام  إ راد ااا وكااكلف  ااي الراجعااة يله ااا ظااالنظر  التعلااهم العاااي شااع 
على ش اة   احملرزين نيالتجنسهالسنجات األوىل من طلبة لفائد   بمناظرة إعادة  وجيه موح مة على المستوى الوألني

طبقااا  وذلاا (   واحااد الرا اابني مااره و  )اجلاادة ماان م 2017  اانة وأ 2016الباكالجريااا أو شاا اة  معاةلااة  ااا  اا    اانة 
ق ظتنظااهم مناااظرات واملتعلهاا 2017 جااانف  09املااخريف يف  2017لساانة  07املنصااجع عله ااا ظاملنعااجر عاادة لإلجااراتات 

 .يعاة  التججه  اجلامع 
بهقهااة يف يف شااعبة اإلجاااز  التط (2018 مااارسكمااا تعلاام اجلامعااة ظتنظااهم مناااظر  يعاااة  التججهاا  اجلااامع  )ةور  

اامكتااابيين  ينإختبااار اخلاضااعة يىل تطبهقهااة يف اإلنسااانهات ظامل ديااة الرتظهااة والتعلااهم ظاملع ااد العاااي للدرا ااات ال  ينموح 
ظاإلضاافة يىل ي تباار لالاق تقاس نفسا   هباه  العاعبة ظالنسابة لاافاة اجلامعاات املعنهاة  واريخ موح امةيتمه يجتهازمها يف 

 .)مثلما هج مبنيه أ فل (

 
 : روط الترش حش

يحااد  األوىل حساا   لطلبااة الساانة( 2018ةور  مااار  )ظاملعاااركة يف مناااظرات يعاااة  التججهاا  اجلااامع  يساام   
 الجضعهات التالهة:

  2017الطلبة التجنسهجن احلاصلجن على ش اة  الباالجريا أو ش اة  معاةلة  ا      نة. 

 اجن ظالساانة 2016و شا اة  معاةلااة  اا  ا    اانة الطلباة التجنساهجن احلاصاالجن علاى شا اة  الباالجريااا أ  واملرّسه
 الجضعهات التالهة:يحد  األوىل حس  

 األوىل. جن ظالسنةالطلبة الرا ب 
 .الطلبة املتحصهلني على تأجهل الرت هم 
 .غري املججه ني من حامل  الباالجريا األجنبهة وظاكالجريا املعاهد الفرنسهة املعتمد  ظتجنس 
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 : ألريقة الترش ح

 ظداية مان صادور هاها الاب   www.um.rnu.tnيتمه تسجهل الرتشه  حصريا على مجقع الجاب اخلاع ظاجلامعة  -
 واملخ سااات املرغااجب اإللتحااا  هباااوذلاا  ظتعمااري البهانااات املججااجة  علااى ظطاقااة الرتشهاا  ظاااله ةقهااة وترتهاا  العااع  

 .ويرفاق ا ظالجلائق املهكجر  أ فل  طباعة ظطاقة الرتشه  ثه   ر يبا  فاضليا
ااا -  يعااااة  التججهااا  ةور  راتماااع كتاظاااة عباااار   منااااظ مضااامول الو اااو   كاااام  عااان طرياااق ال ياااد ير ااال ملااا  الرتشه

 56صااندو  ظريااد  ،شااارا الطاااهر احلادهاة  علاى الظاارخل اخلاارج  وذلاا  علااى العناجان التاااي: جامعااة املنساتري  2018
ير اااا  ال ياااد إللباااات تااااري   اااتم تااااري   ويعتماااد 2018 يفااار   16 جمعاااةياااول اليف أجااال أقصاااا   5000تري املنسااا

 املطل  .
ااا  ملنااااظر  واحاااد  أو لعااادة معااانيه ماان املنااااظرات املفتجحاااة وذلااا  يف حااادوة ماااا - تسااام  ظااا   ميااان للطالااا  أن يرتشه

 روزنامة يجرات اإل تبارات.
 1314( وذلا  طبقاا لرمار احلااجم  عادة د50) للمجمجعاة الجاحاد ظالنسبة را حدهة معلجم املعاركة خبمسني ةينا -

 1995ججيلهة  31املخريف يف  1995لسنة  1419واملنقه  واملتمهم لرمر عدة  2016نجفم   29املخريف يف  2016لسنة 
 املسامهة املالهة للطلبة يف احلها  اجلامعهة.املتعلق ظضبط 

ااااد  )عههنااااة أو ةمجعااااة ماااان العااااع  شااااعبة موتعاااامل اةمجعااااة الجاحااااد   زنامااااة أنظاااار رو الااااط تتطلهاااا  ي تبااااارات مجحه
 اإل تبارات(.

و عتبر الشعا ال بية )شعبة ال ا بكلية ال اا بالمنساتير، شاعبة ال اا بكلياة ال اا بتاون ، شاعبة ال اا   
منساتير بكلية ال ا بسواة، شعبة ال ا بكلية ال ا بتفاق ، شاعبة ألاا اواانال بكلياة ألاا اواانال بال

ويوج اه م لااا الترش ااح لهاكب الشااعا وجوبااا إلااى  .وشاعبة التاايملة بكليااة التايملة بالمنسااتير( مجموعااة واحاامة
د( مهما كال عمد المؤاسات والشعا المترش اح  50جامعة المنستير ويكول معلول المشاركة خمسين دينارا )

  ي  كب المجموعة. إليها
علااى  ظا اام السااهد  تساا  جامعااة املنسااتريطلااجب عاان طريااق حجالااة ظريديااة علااى املرتشهاا  تسااديد املبلاا  امل يتعاانيه  -

 ( بالنسبة للمجموعة الواحمة.د50بقيمة خمسين دينارا )وذلف  621-02رقم   احلساب اجلاري ال يدي
 

 : المالحظات  

 ملطلجظة.الجلائق اعلى كله الط ال حتتجي  لفاتالجارة  ظعد اآلجا  أو امل لفاتال يتمه النظر يف امل -1

 يتم  حب ا ع  مجقع واب اجلامعة.يتمه اإلع ن عن العع  الط تتطله  ي تبارات مجحهد  حس  روزنامة   -2
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ااد ماان مطاظقااة نااجا الباالجريااا ل 2017ةلهاال التججهاا  اجلااامع  لساانة الرجااجا يىل رتشهاا  املعلااى الطالاا   يتعاانيه  -3 لتأكه
 .روط اخلصجصهة ظالنسبة لبعض العع املطلجظة ومع العأو العع  املتحصهل عله ا مع الععبة 

 تعتمل كله مناظر  يعاة  تججه  على ي تبارين أو ل لة تتعلهق ظال امج الرّسهة للسنجات الراظعة من التعلهم الثاانجي -4
 .)حس  الروزنامة املصاحبة( مناظر ويعلن مسبقا عن عدة اإل تبارات ونجع ا وذل  ظالنسبة لاله  )الباكالجريا(

إختباارين كتاابين  علاى والتعلايم  اي التربياةة إعادة التوجياه الجاامعي لشاعبة ازجاازة الت بيقياة  شتمل مناظر  -5
اامين علااى  2018مااارس  23 جمعااةيااول التجرى والتااي ااا بالنساابة لكا ااة الجامعااات المعنيااة بهااكب الشااعبة موح 

باالقبو  الة التتريح نفسي  ي ح ، عالوة على إختبار ثالث  قنيالجامعات المعنية بهكب الشعبة مستوى كا ة
 :وذل  على النحج التاي المبمئي لل الا  ي ازختبارين اوو   والثاني

 ي تبار أوه  كتايب يتضمهن اللغات الث ث العرظهة والفرنسهة واألنقلهزية. 
  املرتشه .الطال  يف ماة  الرياضهات أو ماة  الفلسفة حس  ي تهار  لاين كتايبي تبار 
 املبدئ  للطال  يف اإل تبارين األوه  والثاين ظالقبج س  يف حالة التصري  ي تبار لالق تقس نف. 

يف أو  الرياضاهاتيمهاا ي تباار يف مااة  أن خيتاار مااة  اإل تباار الاتاايب الثااين  وججظاا  ه  العاعبةيتعنيه على املرتشه  و 
لرتشهاا  علاااى مجقااع الااجاب اخلااااع بطاقااة اظتعماااري اخلانااة املنا اابة لاااهل  ظمناااه تسااجهل ترشهااح  وذلاا  الفلساافة ماااة  

 جبامعة املنستري.
أكتاجظر  01 انة ظتااري   21 والتعلاهم ال جي  أن يتجاوز  انه الطالا  املرتشها  لعاعبة اإلجااز  التطبهقهاة يف الرتظهاة -6

2018.  

 اجلامع  جبامعة املنستري شع  املراحل التحضريية للدرا ات ا ند هة.ستثىن من مناظرات يعاة  التججه  ت -7

 .  ر يبا  فاضليا املطلجظةاخلاصة ظالعع  يقع ترته  اإل تهارات  -8

وترتهاا  ( حساا  تاارتهب م التفاضاال  2018يااتمه تعهااني املقبااجلني يف مناااظرات يعاااة  التججهاا  اجلااامع  )ةور  مااار   -9
 ميان للطال  تغهري الععبة الط وقع التصري  ظنجاح  فه ا. ي تهاراهتم وال

يف صاجر  تسااوي معادهالت مرتشهاحني يلناني أو أكثار يف ئ ار قائماة    فإنه ة وشبه ال بيةبالنسبة للشعا ال بي -10
شاعبة  تتاجىله جلناة  يف كاله  ر ألاقة ازاتيعاب المفتوحاةباعتباحس  ترتهب م التفاضال   (ex aequoالناجحني )

 املناظرات البته يف وضعهاهتم على النحج التاي:

 مااادة علااول الحياااة  املتحصهاال عله اا يفهاان م علاى أ ااا  مقارنااة األعاداة يصاره  ظنجااا  املتفاجه  تفاضاالها مان ظ
ماااادة العلاااول  املتحصهااال عله اااا يفياااتمه مقارناااة األعاااداة  ويف صاااجر  تسااااوي اظالنسااابة للمرتشهاااحني املعنهاااني   واورض
  ويف صجر  غة الفرنسيةمادة التحرير بالل أيضا يتمه مقارنة األعداة املتحصهل عله ا يف ويف صجر  تساوي ا  الفيزيائية

  .المعم   النهائي للباكالوريا مقارنةتساوي ا يتمه 
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  ويف  يف مناااااظرات يعاااااة  التججهاااا  اجلااااامع  ظاأل ااااا  حساااا  أمههااااة ضااااجارهبا املااااهكجر  أعاااا  مته ترتهاااا  املااااجاة
 . يحتساب ةمجا النقاط ظالنسبة لعملهة التججه  اجلامع 

 ( كاآليت:2018ت يعاة  التججه  اجلامع  )ةور  مار  جتر  اإل تبارات الاتاظهة ملناظرا -11
 ظالنسبة يىل شع  الط  وط  األ نان والصهدلة. 2018مار   22و 21يجما  -
 ظالنسبة لععبة اإلجاز  التطبهقهة يف الرتظهة والتعلهم. 2018مار   23يجم  -
   يىل ظقهة العع . ظالنسبة 2018مار   29و 28 ،27 ،26أيام   -

عاادة املطالاا  مساااويا لعاادة  يف العااع  الااط ياااجن فه ااااملناااظر  اإل تبااارات اخلاصااة ظالعاادو  عاان يجاارات يااتمه  -12
ياتمه يعا م الطلباة و  ظصافة ئلهاة العاعبة املطلجظاةيىل املعنهاني البقاا املفتجحة أو أةىن من  ويعلن عن يعاة  تججها  الطلباة 

  .اتقبل تاري  ظداية اإل تبار اإلظهان و  هل  يفاملعنهني ظ

ماان يااجم اجلامعااة ظدايااة عاا  مجقااع واب  2018ي ااتاراإ ي ااتدعات املعاااركة يف مناااظر  يعاااة  التججهاا  ةور   يااتمه  -13
 .2018مار   12 اإللنني

ي تبار تقس نفس  الط تتطل   والتعلهم ة اإلجاز  التطبهقهة يف الرتظهةشعبيف حني لمرتشه الن ائ  لقبج  اليصره  ظ -14
 . تبار املهكجراإليف  ظعد النجا 

 .2019-2018ظعنجان السنة اجلامعهة   يتمتهع الناجحجن يف املناظر  ظتسجهل أوه  -15

  فإنه  2018يف صجر  تقرهر حهخل شعبة معهنة مته التصري  ظنجا  الطال  فه ا من ةلهل التججه  اجلامع  لسنة  -16
حسا  ي تهاار  وي اتناةا يىل طاقاة اع املطلاجب والقريباة مان اإل تصا يقع تججه  الطال  يىل يحاد  العاع  املتاجفر 

 .عنهةاإل تهعاب ظالععبة امل

علاى الطالا  و  مان طارخل الطالا  ال ميان املطالبة ظا رتجاا معلجم املعااركة يف املنااظر  يف صاجر  عادم يجرائ اا -17
 .  يله اأن يتثبهت من عدة اةمجعات الط يرغ  يف الرتشه 

واملتعلااااق ظتنظااااهم مناااااظرات يعاااااة  التججهاااا   2017 جااااانف  9املااااخريف يف  2017لساااانة  07طبقااااا للمنعااااجر عاااادة  -18
 ال يقع اعتماة قائمة ينتظار. رخل جلنة املناظر  تعت  ّنائهة و فإن النتائج املصره  هبا من طاجلامع   

 

 الوثائق الم لوبة :
 .ثه طباعت ا امعةظطاقة الرتشه  اخلاصة جبامعة املنستري ظعد تعمريها ظاله ةقة على مجقع واب اجل -
 نساة من ظطاقة التعري  الجطنهة . -
أو نساااااة  2018-2017نساااااة مطاظقااااة لرصاااال ماااان شاااا اة  التسااااجهل ظالساااانة األوىل ظعنااااجان الساااانة اجلامعهااااة  -

 .عند اإلقتضات مطاظقة لرصل من ش اة  تأجهل الرت هم 
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ظالنساابة للمتحصاالني علااى ظاالجريااا العاا اة  املعاةلااة  ااا ماان كعاا  أعااداة الباالجريااا أو مطاظقااة لرصاال نساااة  -
 أجنبهة.

( ظالنسابة للمجمجعاة الجاحاد  ظا ام الساهد د50من ش اة  يف يصادار حجالاة ظريدياة غبلا  دساني ةيناارا ) او ل -
 .621-02رقم    تس  جامعة املنستري على احلساب اجلاري ال يدي

مضاامجن  ماان ظهن ااا ظاارخلالرتقااهم ال ياادي )ة و ملرتشاا  ظااال ةقهاال لااة ظااروخل  الصااة معلااجم ال يااد حتماال عنااجان ا -
 الجصج (.

  
 ة للمرااات التكنولوجيةعناوين الجامعات وازدارة العام  
 

 موقع الواب العنوال الجامعة
 تاااجنس -ّناااج أظاااج القا ااام اجللهااازي  ااااحة معقااال الااازعهم 21 الزيتجنةجامعة 

1008 
www.uz.rnu.tn 

 www.utunis.rnu.tn 1007تجنس  -1938فريل أ 9  شارا 92 جامعة تجنس

 www.utm.rnu.tn 1068تجنس -انةالرمه  83ع.ب.عدة  جامعة تجنس املنار

 www.ucar.rnu.tn 1054أمهلاار  77ع.ب.  شارا اجلم جرية  جامعة قرطاإ

 www.uma.rnu.tn 2010منجظة  -   اجلامع  غنجظةاملركه  جامعة منجظة

 www.uc.rnu.tn 526ع.ب. -4002شارا  لهفة القروي   لج   ج ة  جامعة  ج ة

 www.um.rnu.tn 5000املنستري  56.بع. اة شارا الطاهر احلده  جامعة املنستري

 www.univ-k.rnu.tn 3100القريوان  -  الطريق احلزامهةمان  اجلامع  ةار األاملركه  جامعة القريوان

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

 لعمالهةاجندوظة  -اة املغرب العريب  اجلامع  شارا يحته املركه  جندوظة جامعة
8189  

www.uj.rnu.tn 

 www.univgb.rnu.tn 6029قاظس  -زريق شارا عمر ظن اخلطاب  جامعة قاظس

 www.ugaf.rnu.tn قفصة 2100 - 4 طريق تجزر كم جامعة قفصة

اإلةار  العامة للدرا ات 
 التانجلججهة

 /www.didousoft.com/etab/dget 2098راة  املدينة  -ّنج القد 
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