بطـاقـ ـ ـة تر ّشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح
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الشعبة

المطلوبة *

الترتيب التفاضلي

خاص بالمناظرة الموحدة

المعهد العالي للعلوم اإلسالمية
بالقيروان

مرتشح ترتيب اختياراته تفاضليا يف صورة مشاركته يف أكثر من شعبة ،أو حتديد اختياره بعالمة (×) يف صورة املشاركة يف شعبة واحدة.
كل ّ
على ّ

موحدة ،جترى يف املعهد العايل للحضارة اإلسالمية بتونس .ومعلوم االشرتاك يف
ختضع ّ
الشعبتان (10و )10ملناظرة ّ
للشعبتني.
كليهما  01د ،على أن حي ّدد الطالب ترتيبه التّفاضلي ّ
الشعب  10و 10و 10املذكورة باجلدول إىل مبدإ التناظر وال يتم فيها القبول اآليل حىت لو كان عدد
ختضع ّ
املرتشحني أقل من طاقة االستيعاب املعلن عنها.

بطاقة تر ّشح  -مناظرة إعادة التوجيه مارس ( 2102جامعة الزيتونة)
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الوثــائق المطلوبـة :
 .1نسخة من بطاقة التّعريف الوطنيّة ؛

 .2نسخة من شهادة التّسجيل أو من شهادة تأجيل التّسجيل بعنوان السنة الجامعيّة  0101/0108أو ( 0101/0101عند
المؤسسات الجامعية بتونس أو بالخارج يتعيّن تقديم تصريح
االقتضاء) ،وفي صورة عدم القيام بإجراءات التّرسيم بإحدى
ّ
معرف اإلمضاء (يسحب نموذج التصريح على ال ّشرف من الموقع) ؛
على ال ّشرف في الغرض ّ

 .3نسخة من كشف أعداد الباكالوريا أو ال ّشهادة المعادلة لها؛

 .4ثالثة ظروف معنونة وخالصة معلوم البريد تحمل العنوان الشخصي والكامل للمترشح؛

المؤسسات العمومية بتونس  0بالحساب الجاري البريدي رقم :
 .5األصل من شهادة في إصدار حوالة بريدية باسم قابض
ّ
كل شعبة.
 08110111111008000001قدرها خمسون دينار ( 01د) ّ
بالنسبة للمشاركة في ّ

حرر بـ.................في..................
ّ
إمضـاء المتـر ّشح

مالحظات هامـ ـة:
الرتشح عرب الربيــد (يؤخذ بعني االعتبــار ت ـ ــاريخ ختم الربيــد) مع ضرورة قطع القصاصة املوجودة بأسفل بطاقة
 -1يرسل ملف ّ
الرتشح.
الرتشح وإلصاقها بالظرف اخلاص مبلف ّ
ّ
كما ميكن إيداع امللف مبــاشرة فـ ــي مكتب الضبط باجلـ ــامعة وذلك ف ــي أجل أقصاه يوم الجمعة  01مارس .2019

 -2جترى املناظرة أيام  00و 08و  01مارس  0101وفق روزنامة يتم سحبها من موقع واب اجلامعةwww.uz.rnu.tn:

كل شعبة (معلوم غير قابل لالسترجاع)؛
 -3معلوم املشاركة يف املناظرة خمسون دينارا ( 01د) عن ّ
كل ملف ناقص أو وصل بعد اآلجال احمل ّددة؛
 -4ال ينظر يف ّ

يتم استخراج استدعاء املشاركة ) (convocationيف مناظرة إعادة التّوجيه دورة مارس  0101من موقع واب اجلامعة
ّ -5
بداية من يوم الثالثاء  01مارس .0101

السنة الرابعة ثانوي (الباكالوريا) يف مواضيع اختبارات املناظرة.
 -6تعتمد برامج ّ

 -7ختضع اختبارات الطلبة خالل املناظرة إىل إصالح مزدوج ويعلن عن جناح املرتشحني املتحصلني ضرورة على مع ّدل يساوي أو
مرتشحني أو أكثر يف آخر القائمة يقبل
يفوق  01من  01يف حدود طاقة االستيعاب املعلن عنها مسبقا .ويف صورة تساوي ّ

املرتشحني.
مجيع ّ
املرتشحني بصفة آلية إال بالنسبة لشعبة فنون الرتاث اإلسالمي ،وذلك إذا كان عدد مطالب الرتشح مساويا لعدد
يتم قبول ّ
 -8ال ّ
أقل منه.
البقاع املفتوحة أو ّ

الشعب حسب ترتيب
الزيتونة بإحدى ّ
يتم تعيني الناجحني يف أكثر من شعبة يف مناظرات إعادة التّوجيه اجلامعي اخلاصة جبامعة ّ
ّ -9
اختيارات املرتشح وحسب معيار التّميز يف املناظرة وطاقة االستيعاب املعلن عنها مسبقا مبا يف ذلك املقبولني آليا.
السنة اجلامعيّة .2121/2119
 -11يتمتّع الناجحون يف املناظرة بتسجيل أول بعنوان ّ
املصرح هبا يف مناظرة إعادة التّوجيه اجلامعي هنائية وال توجد قائمة انتظار وال تقبل مطالب املناقلة.
 -11النتائج ّ
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(الرجاء قطع القصاصة التالية ووضعها على الظّرف املرسل)
ّ

مناظرة إعادة التّوجيه الجامعي دورة مارس 0101

الزيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـونة
العن ـ ـ ـ ـ ـ ــوان  :جامع ـ ـ ـ ـ ـ ـة ّ

الزعيم  0111تونس
 00نهج سيدي أبي القاسم الجليزي – ساحة معقل ّ
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