
 

B-Descriptif détaillé du parcoursB-Descriptif détaillé du parcours

 Cours complémentaires (30 crédits) Cours complémentaires (30 crédits)

Semestre 1Semestre 1

N°N° Unité d'eUnité d'e
nseignemnseignem
entent

Nature deNature de
l'UE (Fonl'UE (Fon
damentaldamental
e / Transe / Trans
versale / versale / 
OptionnelOptionnel
le)le)

ÉlémentÉlément
constitutifconstitutif
d'UEd'UE
(ECUE)(ECUE)

Volume horaire semestriel (14 semaines)Volume horaire semestriel (14 semaines) CréditsCrédits CoefficientsCoefficients Régime d'examenRégime d'examen
CoursCours TDTD TPTP AutresAutres ECUE ECUE   

(le cas(le cas
échéant)échéant)

UEUE ECUE (leECUE (le
cascas
échéant)échéant)

UEUE ContrôleContrôle
continucontinu

RégimeRégime
mixtemixte

11 الرجاء االطالعالرجاء االطالع    
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

FondameFondame
ntalentale

الرجاء االطالعالرجاء االطالع
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 88 15.0015.00 0.000.00 0.000.00 XX

الرجاء االطالعالرجاء االطالع
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 77 0.000.00 XX

22 الرجاء االطالعالرجاء االطالع    
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف

FondameFondame
ntalentale

0الرجاء االطالع0الرجاء االطالع
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 77 15.0015.00 0.000.00 0.000.00 XX
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المصاحب أدناهالمصاحب أدناه المصاحب أدناهالمصاحب أدناه
الرجاء االطالعالرجاء االطالع
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 88 0.000.00 XX

TotalTotal 00   3030   00     

  

Semestre 2Semestre 2

N°N° Unité d'eUnité d'e
nseignemnseignem
entent

Nature deNature de
l'UE (Fonl'UE (Fon
damentaldamental
e / Transe / Trans
versale / versale / 
OptionnelOptionnel
le)le)

ÉlémentÉlément
constitutifconstitutif
d'UEd'UE
(ECUE)(ECUE)

Volume horaire semestriel (14 semaines)Volume horaire semestriel (14 semaines) CréditsCrédits CoefficientsCoefficients Régime d'examenRégime d'examen
CoursCours TDTD TPTP AutresAutres ECUE ECUE   

(le cas(le cas
échéant)échéant)

UEUE ECUE (leECUE (le
cascas
échéant)échéant)

UEUE ContrôleContrôle
continucontinu

RégimeRégime
mixtemixte

11 الرجاء االطالعالرجاء االطالع    
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

FondameFondame
ntalentale

0الرجاء االطالع0الرجاء االطالع
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 77 15.0015.00 0.000.00 0.000.00 XX

الرجاء االطالعالرجاء االطالع
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 88 0.000.00 XX
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22 الرجاء االطالعالرجاء االطالع    
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

FondameFondame
ntalentale

0الرجاء االطالع0الرجاء االطالع
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 77 15.0015.00 0.000.00 0.000.00 XX

الرجاء االطالعالرجاء االطالع
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 88 0.000.00 XX

TotalTotal 00   3030   00     

  

Semestre 3Semestre 3

N°N° Unité d'eUnité d'e
nseignemnseignem
entent

Nature deNature de
l'UE (Fonl'UE (Fon
damentaldamental
e / Transe / Trans
versale / versale / 
OptionnelOptionnel
le)le)

ÉlémentÉlément
constitutifconstitutif
d'UEd'UE
(ECUE)(ECUE)

Volume horaire semestriel (14 semaines)Volume horaire semestriel (14 semaines) CréditsCrédits CoefficientsCoefficients Régime d'examenRégime d'examen
CoursCours TDTD TPTP AutresAutres ECUE ECUE   

(le cas(le cas
échéant)échéant)

UEUE ECUE (leECUE (le
cascas
échéant)échéant)

UEUE ContrôleContrôle
continucontinu

RégimeRégime
mixtemixte

11 الرجاء االطالعالرجاء االطالع    
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

FondameFondame
ntalentale

الرجاء االطالعالرجاء االطالع
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 88 15.0015.00 0.000.00 0.000.00 XX

0الرجاء االطالع0الرجاء االطالع 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 77 0.000.00 XX
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على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

22 الرجاء االطالعالرجاء االطالع    
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

FondameFondame
ntalentale

0الرجاء االطالع0الرجاء االطالع
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 77 15.0015.00 0.000.00 0.000.00 XX

الرجاء االطالعالرجاء االطالع
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 88 0.000.00 XX

TotalTotal 00   3030   00     

  

Semestre 4Semestre 4

N°N° Unité d'eUnité d'e
nseignemnseignem
entent

Nature deNature de
l'UE (Fonl'UE (Fon
damentaldamental
e / Transe / Trans
versale / versale / 
OptionnelOptionnel
le)le)

ÉlémentÉlément
constitutifconstitutif
d'UEd'UE
(ECUE)(ECUE)

Volume horaire semestriel (14 semaines)Volume horaire semestriel (14 semaines) CréditsCrédits CoefficientsCoefficients Régime d'examenRégime d'examen
CoursCours TDTD TPTP AutresAutres ECUE ECUE   

(le cas(le cas
échéant)échéant)

UEUE ECUE (leECUE (le
cascas
échéant)échéant)

UEUE ContrôleContrôle
continucontinu

RégimeRégime
mixtemixte

11 الرجاء االطالعالرجاء االطالع    
على جداولعلى جداول

FondameFondame
ntalentale

0الرجاء االطالع0الرجاء االطالع
على جداولعلى جداول

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 88 15.0015.00 0.000.00 0.000.00 XX
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توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه
الرجاء االطالعالرجاء االطالع
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 77 0.000.00 XX

22 الرجاء االطالعالرجاء االطالع    
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

FondameFondame
ntalentale

الرجاء االطالعالرجاء االطالع
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 77 15.0015.00 0.000.00 0.000.00 XX

0الرجاء االطالع0الرجاء االطالع
على جداولعلى جداول
توزيع الوحداتتوزيع الوحدات
على السداسيّاتعلى السداسيّات
في الملففي الملف
المصاحب أدناهالمصاحب أدناه

0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 88 0.000.00 XX

TotalTotal 00   3030   00     

  

Exportation ExcelExportation Excel
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http://www.uni-renov.rnu.tn/espace-etablissement/unite/export_to_excel/5124
http://www.uni-renov.rnu.tn/espace-etablissement/unite/export_to_excel/5124

