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من
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
إلى
السادة المندوبين الجهويين للتربية
السيدات والسادة مديرات ومديري المعاهد
الموضوع  :روزنامة عمليات التوجيه الجامعي لسنة .2182
في نطاق االستعداد لعمليات التوجيه الجامعي الخاصة بالناجحين في امتحان الباكالوريا (دورة جوان ،)2182
تقرر أن تجرى مختلف العمليات حسب مقتضيات الروزنامة التالية :
يومي الخميس  21جوان 2182
الجمعة  22جوان 2182

تتسلم المندوبيات الجهوية للتربية من اإلدارة العامة للشؤون الطالبية
كلمات العبور للناجحين في الدورة الرئيسية.
تقوم إدارات المعاهد بتوزيع كلمات العبور على الناجحين في الدورة

يوم السبت  01جوان 2182
يوم اإلثنين  12جويلية 2182
يوم الثالثاء  81جويلية 2182

الرئيسية دون غيرهم.
تتسلم المندوبيات الجهوية للتربية من اإلدارة العامة للشؤون الطالبية
كلمات العبور للناجحين في دورة المراقبة.
تقوم إدارات المعاهد بتوزيع كلمات العبور على الناجحين في دورة
المراقبة دون غيرهم.
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تضع اإلدارة العامة للشؤون الطـالبية عبر األنتـرنـات على الموقـع
)(www.orientation.tn

بطاقات

االختيارات

الخاصة

يوم الثالثاء  81جويلية 2182

بالمجموعتين لجميع الناجحين في امتحان الباكالوريا .كما تضع على

على الساعة الثانية عشر ظهرا

ذمة المترشحين خدمة إضافية عن بعد لتمكين المعنيين باألمر من
إصالح األخطاء التي قد ترد في االسم واللقب باللغة الفرنسية أو رقم
بطاقة التعريف الوطنية أو الجنس أو تاريخ الوالدة.

 )1الدورة األولى للتوجيه الجامعي
 1ـ  1ـ تعمير بطاقات االختيارات
من يوم  88جويلية 2182
إلى يوم  81جويلية 2182
* تفتح هذه الخدمة يوم األربعاء 88
جويلية بداية من الساعة الثانية عشر
ظهرا وتغلق يوم األحد  81جويلية
عند منتصف الليل.

يقـوم المترشحون المنتمون إلى المجموعة األولى بتعميـر بطاقات
االختيارات عـن طـريق األنتـرنات ).(www.orientation.tn

 1ـ  2ـ نتائج الدورة األولى للتوجيه الجامعي
اإلعالن عن نتائج الدورة األولى للتوجيه الجامعي عن طريق األنترنات
على الـموقع ) (www.orientation.tnحيث يتم وضع الوثائق التالية:
ـ بطاقات التعيين للموجهين (تجدر المالحظة إلى أن هذه الوثيقة غير
يوم الجمعة  21جويلية 2182
على الساعة الثانية عشر ظهرا

مطلوبة في عملية التسجيل الجامعي).
ـ بطاقات اختيارات ودليل طاقة االستيعاب المتبقية لغير الموجهين في
الدورة األولى للمشاركة في الدورة الثانية.
ـ دليل طاقة االستيعاب المتبقية للمنتمين إلى المجموعة الثانية
والمترشحين إلى الدورة الثانية.

يوم الجمعة  21جويلية 2182

تتسلم المندوبيات الجهوية للتربية مباشرة من اإلدارة العامة للشؤون
الطالبية دليل طاقة االستيعاب المتبقية الخاص بالدورة الثانية.
توزيع دليل طاقة االستيعاب المتبقية على غير الموجهين في الدورة

يوم السبت  28جويلية 2182

األولى للمشاركة في الدورة الثانية وكذلك على المنتمين إلى المجموعة
الثانية والمترشحين إلى الدورة الثانية.
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 )2الدورة الثانية للتوجيه الجامعي
 2ـ  1ـ تعمير بطاقات االختيارات
من يوم  21جويلية 2182

يقوم المترشحون المنتمون إلـى الـمجموعة الثانية والمترشحون الذيـن

إلى

لم يـحصلوا على توجيه فـي الـدورة األولى بتعمـير بطاقات االختيارات

يوم  22جويلية 2182

عن طريـق األنترنات ) (www.orientation.tnوذلك باالعتماد على

* تفتح هذه الخدمة يوم الجمعة 21
جويلية بداية من الساعة الثانية عشر
ظهرا وتغلق يوم الثالثاء  22جويلية
عند منتصف الليل.

دليل طاقة االستيعاب المتبقية الخاص بالدورة الثانية دون غيره.

 2ـ  2ـ نتائج الدورة الثانية للتوجيه الجامعي
اإلعالن عن نتائج الدورة الثانية للتوجيه الجامعي عن طريق األنترنات
على الموقع ) (www.orientation.tnحيث يتم وضع الـوثائق التالية :
ـ بطاقات التعيين للموجهين (تجدر المالحظة إلى أن هذه الوثيقة غير
مطلوبة في عملية التسجيل الجامعي).
يوم األحد  22جويلية 2182
على الساعة الثانية عشر ظهرا

ـ بطاقات اختيارات ودليل طاقة االستيعاب المتبقية لغير الموجهين في
الدورة الثانية للمشاركة في الدورة النهائية.
ـ دليل طاقة االستيعاب المتبقية الخاص بالدورة النهائية

 )3الدورة النهائية للتوجيه الجامعي (:وهي دورة خاصة بغير الموجهين في الدورة الثانية)
 3ـ  1ـ تعمير بطاقات االختيارات
من يوم  22إلى  01جويلية 2182

يقـوم الـمترشحون غـير الـموجهين في الـدورة الثانية بـتعمير بطاقـات

* تفتح هذه الخدمة بداية من يوم األحد
 22جويلية على الساعة الثانية عشر
ظهرا وتغلق يوم االثنين  01جويلية
عند منتصف الليل.

الـموقع

عـن

االختيـارات

طـريـق

األنـترنات

عـلى

) (www.orientation.tnوذلك باالعتماد على دليل طاقة االستيعاب
المتبقية الخاص بالدورة النهائية دون غيره.

3

 3ـ  2ـ نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعي
يوم الخميس  12أوت 2182

اإلعـالن عـن نتائج الدورة النهائية للتوجيه الجامعـي عن طريق االنترنات

على الساعة الثانية عشر ظهرا

على الموقع ).(www.orientation.tn

ولهذا الغرض ،يرجى الحرص كل الحرص على:
 احترام اآلجال الواردة في الروزنامة. تسليم كلمات العبور إلى أصحابها الناجحين في امتحان الباكالوريا دون غيرهم وإعالمهم بأهميةالمحافظة عليها وعلى سريتها وبأنه ال يمكن في أي حال من األحوال تعمير بطاقات اختياراتهم عن بعد
دون إدخال كلمة العبور الخاصة بكل منهم في الخانة المخصصة لها.
 وضع التجهيزات اإلعالمية المتوفرة بالمعاهد على ذمة المترشحين للتوجيه الجامعي لتعمير بطاقاتاختياراتهم واإلطالع على نتائجهم عن طريق األنترنات والعمل على توفير العنصر البشري المناسب
للسهر على سير هذه العملية في أحسن الظروف.
وبالتـالي ،فإننـا نهيب بالمندوبين الجهـويين للتـربية ومديـرات ومديري المعاهد ـ كل فيما يخصه ـ بتطبيق ما
ورد بهذا المنشور لتتمكن المصالح المختصة من إنجـاز مختلف عمليـات التـوجيه الجـامعي في أحسن
الظـروف.

وزير التعليم العالي
والبحث العلمي

وزير التربية
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