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 جامعة سوسة

 

 

م مناظرة ثؼوـم ا ثنظه إمخووس يني   مفائدة إمطوبة2018ػادة إمخوجيو إجلامؼي دورة مارس     جامؼة سوسة اكفة إمطوبـة أ ّنه

وني ابمس نوإت إل وىل 2017 أ و س نة 2016 ػىل شيادة إمباكموراي أ و شيادة مؼادةل ميا خالل س نة إحملرزين  وإملسجه

ل حرس مييم) ني من إحملرزين ػىل إمباكمػوراي إل جنبية وثـالميذ إملؼاىد إمفروسيـة إملؼمتدة  (إمرإس بني وإملؤجه وغري إملوّجه

 إملوجودة ػىل موكع وإب إجلامؼة   إمرتّشه مطبوػة بخؼمري حرصايه  يه  إمرتّشه ميذه إملناظرة أ نه ويف ثووس، 

www.uc.rnu.tn  سات إملطووبة حرثيبا ثفاضويا رساميا مع إمواثئق  طباغهتا ه ثؼمريإ دكيلا وحرثيب إمشؼب وإملؤسه  وإ 

  :إمخامية

. وسخة من بطاكة إمخؼر ف إموطنية -1

 . أ و وسخة من شيادة ثأ جيل إمدسجيل2017/2018وسخة من شيادة إمدسجيل ابمس نة إل وىل نوس نة إجلامؼية  -2

 .أ و إمشيادة إملؼادةل ميا من كشف أ ػدإد إمباكموراي طبق إل ضلوسخة  -3

 حمدسب جامؼـة  إمس يد ابمس6053-78رمق   إمرب دي ابحلساب إجلاري حوإةل بر د ة شيادة يف إ ضدإرإل ضل من -4

ذإ إكذضت إملشاركة يف أ كرث من ( د50) د نارإ مخسنيبلمية  سوسـة  وذكل ابمنس بة نومشاركة يف إجملموػة إموإحدة وإ 

 .مجموػة حكون كمية إحلوإةل إمرب د ة ػىل كدر ػدد مجموػات إمشؼب إملزمع إملشاركة فهيا

 . حيمل غنوإن إملرتّشه بلكه دكهةخامص مؼووم إمرب د ظرف -5
 

مخحاق بشؼب إمطب وطب إل س نان وإمطيدةل  هو  خؼنيه ػىل إمطوبة إمرإغبني يف إ   ه فرإدىا  )مع إمؼمل أ  إميت مته إ 

دة ثخوىله جامؼة إملنس خري ثنظمييا ابمنس بة دلورة مارس  جرإءإت إملنطوص ػوهيا 2018مبناظرة موحه  طبلا مال 

خ يف 2017 مس نة 07ابملنشور ػدد  ػادة إمخوجيو إجلامؼي 2017 جاهفي 09 إملؤره  ( وإملخؼوهق بدنظمي مناظرإت إ 

يم حرصايه ػرب موكع وإب جامؼة إملنس خري  ووإ حرّشه  وثلدمي مطاههبم ميا طبلا نوبالغ www.um.rnu.tnأ ن يسجه

 .إمطادر غهنا يف إمغرض
 

ة   :مالحظات ىامه

م -  .  حسب روزانمة  يه حسهبا ػرب موكع وإب إجلامؼة2018  مارس 28 و27 و26جترى إملناظرة أ ايه

سات إمرإجؼة ابمنظر جلامؼة سوسة دون سوإىا وإموإردة بدميل -   خؼنيه إمرتّشه نوشؼبة أ و إمشؼب إميت ثدرهس ابملؤسه

ل ػوهيا2017إمخوجيو إجلامؼي مس نة  . ابس خثناء شؼبة إمطب  وإملطابلة منوع إمباكموراي إملخحطه

ػادة إمخوجيو إجلامؼي شؼب إملرإحل إمخحضري ة ندلرإسات إميندس ية-  . جس خثىن من مناظرة إ 

ة ابمشؼب إملفذوحة جبامؼة سوسةخذيارإتإ    لع حرثيب -  خذيارين إ  ، ويف ضورة جناح إمطامب يف حرثيبا ثفاضويا  إخلاضه

. خذيار إل س بق يف إمرتثيب   إ فال ميكنو إحلطول إ  ه ػىل ،أ و أ كرث
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خذبارإت إملناظرة (إمباكموراي  )ثؼمتد برإمج إمس نة إمرإبؼة اثهوي -  . يف موإضيع إ 

ل بؼنوإن إمس نة إجلامؼية -   .2018/2019يمتخهع إمناحجون يف إملناظرة بدسجيل أ وه

ػادة إمخوجيو إجلامؼي -  هخظار وكذكل   ثلبل مطامب إملناكةل  يه إغامتد كامئاتّنائية و  إمنخاجئ إملرصهح هبا يف مناظرة إ   إ 

(Permutation) بني إمطوبة إمناحجني جبامؼات أ خرى .

 

 
 

 

: هـــــــــام جــــــــــــــــــّدا

 
 www.uc.rnu.tn يه إمرتّشه ميذه إملناظرة بخؼمري إملطبوػة إملوجودة ػىل موكع وإب جـامؼة سوسة • 

رساميا مع إمواثئق إملطووبة   ػىل إمؼنوإن إموضول  مضمونغن طر ق إمرب دثؼمريإ دكيلا  ه طباغهتا وإ 

 : إمذـايل

 ( سوسة4002 – 526ب .ص - 4جـامؼة سوسـة شارع خويفة إملروي سيوول )

 "2018 دورة مارس مناظرة  إعادة التوجيه الجامعي"  إمرجاء كخابة غبارة
 .ػىل إمظرف إخلاريج

 

د • ثبات اترخي 2018 فيفري 13 إمثالاثء ملبول إملطامب  وم أ خر أ جل  حده ، و ؼمتد ثــارخي خي إمرب د   

رسال إملطوب    .إ 
 

 .إميت   حتخوي ػىل لكه إمواثئق إملطووبة بؼد إل جال أ و إملوفهات إموإردة  يه إمنظر يف  • 

ػادة إمخوجيــو (convocation)س خدغـاء إملشاركـة إ   ذـم إس خخػرإج •   دورة  إجلامؼييف منـاظرة إ 

. 2018 مارس 13 إمثالاثء بدإ ة من  وم www.uc.rnu.tn ػرب موكع وإب إجلامؼة 2018مارس 

 

 


