
 

 

 

 2022دورة  إعـادة التوجيـه الجـامعي ةمنـاظـر بالغ 
    
احملرزين على شهادة طلبة اللفائدة  2222مارس  51 و 51و 51 يامخالل أ  2021 مناظرات إعادة التوجيو اجلامعي دورة تعلم جامعة منوبة أهنا تنظم  

ادلدرسة بادلؤسسات اجلامعية الراجعة بالنظر جلامعة منوبة دون غًنىا )الواردة بدليل شعب المبختلف  2021وأ 2020 سنةبعنوان الباكالوريا أو شهادة معادلة ذلا 
 .العايل للرتبية ادلختصةادلعهد وادلطابقة لنوع الباكالوريا ادلتحصل عليها( باستثناء  0202التوجيو اجلامعي 

اجلامعة اخلاص بواب الموقع  عرب أن يسجلوا ترشحهم حصريا عن طريق األنرتنات وبةبإحدى ادلؤسسات الراجعة بالنظر جلامعة من قفعلى الراغبٌن يف االلتحا    
www.uma.rnu.tn.  وإرساذلا مع الوثائق ادلطلوبة.  تهامث طباعمطبوعة الرتشح بكل دّقة  لتعمًن 2222 جانفي 51الثالثاء بداية من يوم 

 
  :ةـلوبـالوثائق المط  

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنّية. .2

 نسخة من شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة ذلا. .0

 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا. .3

نسخة من شهادة التسجيل ، أو نسخة من وثيقة التسجيل عن بعد يف حال عدم إمتام إجراءات الرتسيم بادلؤسسة األصلية، أو نسخة من شهادة  .4
( بعدم التسجيل ويسحب من موقع واب اجلامعة معرف باإلمضاءمع تصريح على الشرف ) اجلامعية نسخة من بطاقة التعيٌن أو تأجيل التسجيل،

 .بأية مؤسسة جامعية

 .121-21د( باسم زلتسب جامعة منوبة على احلساب اجلاري الربيدي رقم 52) ون دينارامخسحّوالة بريدية قيمتها شهادة يف إصدار األصل من  .5

 .عنوان ادلرتشح لحيم خالص معلوم الربيد (22) ظرف .6

اإلجازة  لشعبةأحد ادلراكز اجلهوية للطب الرياضي، بالنسبة إىل الطلبة ادلرتشحٌن من ، أو 2بادلنزهشهادة طبية من ادلركز الوطين للطب وعلوم الرياضة  .7
 .السعيد المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصرب يف علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية

    
  
 
 
 :داــام جـه

 الباكالوريا مع الشعبة ادلطلوبة.اختصاص للتأكد من مطابقة  0202يتعٌّن على كّل مرتشح الرجوع إىل دليل التوجيو اجلامعي لسنة  -

ّدت السن القصوى بالنسبة للمرتشحٌن للمرحلة التحضًنية األدبية بـ -

  .اآلجال المنصوص عليهاال حيرتم  أوإحدى الوثائق المطلوبة تنقصو كل ملف  الغيا وال يؤخذ بعٌن االعتباريعترب  -
  .مطلب واحدال ميكن للطالب إيداع أكثر من  -

ويتم إعالم ، اجلامعة حسب خصوصية كل شعبة ةمن قبل رئيسختبارات من الشعب ال ي يتم فيها القبول بصفة للية حتديد الشعب ادلعنية باال يتم  -
  اجراء االختبارات. ادلرتشحٌن بذلك قبل 

 .3( /2+ عدد مادة االختصاص * 1صيغة رلموع النقاط: )عدد الثقافة العامة*       -  
 .مبواد االختصاص 20/ 8ل على عدد أدىن من ال يصرح بقبول الطالب ادلتحص  -       

 
 
 
 
 

كما ميكن االتصال مباشرة مبصلحة الشؤون الطالبية برئاسة جامعة منوبة على  .www.uma.rnu.tnدلزيد من اإلرشادات ميكن زيارة موقع الواب التايل: 
 .15 122 441أو  15 125 944األرقام التالية: 

 
 
 

 على العنوان التايل :إىل رئاسة جامعة منوبة ملف الرتشح كامال عن طريق الربيد مضمون الوصول  يرسل
 .2252منوبة   المدينة الجامعية بمنوبة،مناظرات إعادة التوجيه الجامعي مصلحة الشؤون الطالبية، 

 . يتم اعتماد ختم الربيد.2222 فريفي 59 اإلثنٌنوذلك يف أجل أقصاه يوم 

 وعبر هوقع واب الجاهعة: 2222هارس  21يتن بداية هي يوم 
  .بصفة آليةاإلعالى عي الطلبة الوقبوليي  -5

  .الجتياز االختباراتعلى ذهة بقية الطلبة  االستدعاءاتوضع  -0

ــــ 02 سنة يف غرة أكتوبر 0202.  حد
- يستثىن ادلعهد العايل للرتبية ادلختصة من ادلناظرة. 

http://www.uma.rnu.tn/
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