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         الجمهورية التونسية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

       جامعة تونس المنـــار
   ااإلارة اللفرية لللشوو البييااوجية  

           والحياة الجامعية  
      مصلحة اللشوو الطالبية         

 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغ
 

بإحدى كميات الطمبة الذين استوفوا حقهم في التسجيل  إدماج حول
  الطب والصيدلة في مستوى السنة الثانية

 2017-2016بعنوان السنة الجامعية 
 

استوفوا حقهم في التسجيل بإحدى كميات الطب والصيدلة تعمم جامعة تونس المنار الطمبة الذين 
 والراغبين في اإلدماج بإحدى 2016-2015 في موفى السنة الجامعية السنة الثانيةفي مستوى 
 عبر موقع واب الجامعة عملية التسجيلبالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بتونس أن اإلجازات 

www.utm.rnu.tn  2016 جويمية 19 إلى غاية  يوم 2016 جوان 20تنطمق بداية من يوم 
 .2016 جويمية 20 إلى غاية يوم 2016 جوان 20 يكون بداية من يوم قبول ممفات الترشحوأن 
 

I-   بالمدرسة العميا لعموم وتقنيات الصحة بتونسقائمة اإلجازات: 
                                        اإلجازة التطبيقية في التبنيج واإلنعاش  

 اإلجازة التطبيقية في التصوير الطبي والمداواة باألشعة  

 اإلجازة التطبيقية في حفظ الصحة  

 اإلجازة التطبيقية في البيولوجيا الطبية  

 اإلجازة التطبيقية في األدواتية الجراحية  

 اإلجازة التطبيقية في العالج الوظيفي  

 اإلجازة التطبيقية في الرعاية الصحية لألطفال  

 اإلجازة التطبيقية في التوليد  

 اإلجازة التطبيقية في تقويم النطق  

 اإلجازة التطبيقية في التغذية البشرية 

 اإلجازة التطبيقية في تركيب واستعمال آلة السمع 

http://www.utm.rnu.tn/
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Π -طريقة الترشح: 
الطمبة الذين استوفوا حقهم في التسجيل بإحدى مطمب إدماج ب"تعمير الجذاذة الخاصة   (1

: والموجودة عمى الرابط التالي كميات الطب والصيدلة في مستوى السنة الثانية
http://www.utm.rnu.tn/mutation إثر االنتهاء من عممية تسجيل كل طباعتها ثّم 

 .المعمومات المطموبة بكل دقة
بمكتب الضبط ( مطمب الترشح مع الوثائؽ المطموبة المبينة أسفمه)إيداع الممف كامال  (2

:  عمى العنوان التاليالبريد مضمون الوصول أو إرساله عن طريق بجامعة تونس المنار
 البريد الخاص 83ب عدد -ص (المركب الجامعي فرحات حشاد)جامعة تونس المنار 

 . تونس1068الرمانة 

Ш -الوثائؽ المطموبة: 
 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
  نسخة  من كشف أعداد البكالوريا، 
   (2016-2015السنة الجامعية )آخر شهادة تسجيل نسخة من، 
   2016-2015كشوؼ األعداد إلى غاية السنة الجامعية نسخة من جميع. 
   سنة األولىبالشهادة النجاح نسخة من، 
   (أحدهما مضمون الوصول)معنونان خالصي معموم البريد  (02)ظرفان، 

VI- ػػػام جػػػداّا  : 
  حّدد آخر أجل لمتسجيل عبر موقع واب الجامعة www.utm.rnu.tn جويمية  19 يوم

2016. 

  يجب التثبت في المعطيات المدرجة عمى موقع واب الجامعة قبل القيام بعممية تسجيمها ألنه 
 .ال يمكن تغييرها أو تعديمها

  وال2016 جويمية 20 حدد آخر أجل لقبول الممفات المتضمنة كافة الوثائق المطموبة يوم  
 . قبول أي مطمب يرد بعد هذا التاريخ مهما كانت األسبابيمكن

  يمغى كل مطمب يرد بعد  ذا األجل أو يكون منقوصا من إحدى الوثائؽ المطموبة. 
 واحد مطمب من أكثر إيداع لمطالب يمكن  ال. 
 حدود البقاع ي ف تتم االستجابة لمطالب اإلدماج حسب النصوص القانونية الجاري بها العمل و

 .المتوفرة بالمدرسة العميا لعموم وتقنيات الصحة بتونسالشاغرة 

  2016مفتتح شهر سبتمبر يتّم اإلعالن عن النتائج عبر موقع واب الجامعة انطالقا من.  

  مطالبهم بالموافقة عبر موقع واب الجامعةحضيتلطمبة الذين ا تسجيل أذونيتم استخراج   . 

http://www.utm.rnu.tn/mutation
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