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 حــــــــــــة ترّشــــــبطـاق
  (0202 مارس دورة)يه ـادة الّتوجـاظرة إعـلمن

 

  /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /_ /   رقم بطاقة الّتعريف الوطنّية :
 ......................................................م : ..............................الّلقب : ـــــــــاإلس

 ......................................................................... خالل الّسنة الجامعّية : العنوان
 ............................الّترقيم البريدي : ...............................................ة : ـــــــــالمدين

 ...................ــار : ............................................................العنوان الّشخصي الق
 ................................رقم الهاتف :....................الّترقيم البريدي : ......ـــــــــة : ....المدين

 ......البريد االلكتروني :................................................................................
 .............ا:..............................ــ.........نوع الباكالورينة الحصول على الباكالوريا : .......س

 ......................... ...................: .............................. الجامعّية األصلّيةة ــالمؤّسس
 ....................:.................ز ـالّرم: ......................................... ةـاليّ ــة الحـــالّشعب 

 0202 رسيمتأجيل ت           0202رسيم تأجيل ت         راسب        جديد : الوضعّية الجامعّية

 ........................................................................... (أذكرها)       وضعّية أخرى
 

 الشعبة
 المؤّسسة الجامعّية

الشعبة 
 المطلوبة *

 الترتيب التفاضلي
 اسم اإلجازة  الّرمز ع/ر خاص بالمناظرة الموحدة 

   المعهد العالي ألصول الّدين إلجازة في العلوم الشرعّية الّشهادة الوطنية ل 02002 20

20 02002 
في فنون التراث  إلجازةالّشهادة الوطنية ل

  المعهد العالي ألصول الّدين اإلسالمي

   العالي للحضارة اإلسالمّيةالمعهد  في العلوم اإلسالمّيةإلجازة الّشهادة الوطنية ل 02002 20

 في العلوم اإلسالمّية إلجازةالّشهادة الوطنية ل 82002 20
المعهد العالي للعلوم اإلسالمية 

   بالقيروان

 

 .واحدة شعبة( يف صورة املشاركة يف ×، أو حتديد اختياره بعالمة )شعبةترتيب اختياراته تفاضليا يف صورة مشاركته يف أكثر من على كّل مرتّشح  *
 ( ملناظرة موّحدة،20و20ختضع الّشعبتان )   جترى يف املعهد العايل للحضارة اإلسالمية بتونس. ومعلوم االشرتاك يف

 ، على أن حيّدد الطالب ترتيبه الّتفاضلي للّشعبتني.د 02كليهما 
  حىت لو كان عدد وال يتم فيها القبول اآليل  مبدإ التناظراملذكورة باجلدول إىل  20و 20و 21ختضع الّشعب

 املرتشحني أقل من طاقة االستيعاب املعلن عنها. 
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 :  الوثــائق المطلوبـة
 ؛ نسخة من بطاقة الّتعريف الوطنّية .1
 ؛نسخة من كشف أعداد الباكالوريا أو الّشهادة المعادلة لها. 2
 ؛العنوان الشخصي والكامل للمترشح تحملمعلوم البريد  ظروف معنونة وخالصة ثالثة. 3
: بالحساب الجاري البريدي رقم  0باسم قابض المؤّسسات العمومية بتونس حوالة بريدية  األصل من شهادة في إصدار. 4

 .د( بالّنسبة للمشاركة في كّل شعبة 02دينار ) خمسونقدرها  08220222222008000002

 ..................في.................حّرر بـ                                                                                 
 إمضـاء المتـرّشح                                                                                              

 

 

 ة:ـــمالحظات هام

ضرورة قطع القصاصة املوجودة بأسفل بطاقة يرسل ملف الرّتشح عرب الربيــد )يؤخذ بعني االعتبــار تـــــاريخ ختم الربيــد( مع  -1
 الرّتشح وإلصاقها بالظرف اخلاص مبلف الرّتشح.

 .8282 فيفري 82 الجمعةيوم مبــاشرة فــــي مكتب الضبط باجلــــامعة وذلك فـــي أجل أقصاه  امللف كما ميكن إيداع

     www.uz.rnu.tn:موقع واب اجلامعة منيتم سحبها وفق روزنامة  0202مارس  02 و 02و 08جترى املناظرة أيام  -2

 ؛د( عن كّل شعبة )معلوم غير قابل لالسترجاع( 02دينارا ) خمسونمعلوم املشاركة يف املناظرة  -3

 كّل ملف ناقص أو وصل بعد اآلجال احملّددة؛ال ينظر يف   -4
موقع واب اجلامعة  من  0202يف مناظرة إعادة الّتوجيه دورة مارس  (convocation)يتّم استخراج استدعاء املشاركة  -5

 .0202مارس  00  اخلميسبداية من يوم 

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

معّدل يساوي أو ختضع اختبارات الطلبة خالل املناظرة إىل إصالح مزدوج ويعلن عن جناح املرتشحني املتحصلني ضرورة على  -7
املعلن عنها مسبقا. ويف صورة تساوي مرتّشحني أو أكثر يف آخر القائمة يقبل  حدود طاقة االستيعابيف  02من  02يفوق 

 مجيع املرتّشحني.

عدد إذا كان عدد مطالب الرتشح مساويا لوذلك  ،بالنسبة لشعبة فنون الرتاث اإلسالمي إاليتّم قبول املرتّشحني بصفة آلية ال  -8
  البقاع املفتوحة أو أقّل منه.

يتّم تعيني الناجحني يف أكثر من شعبة يف مناظرات إعادة الّتوجيه اجلامعي اخلاصة جبامعة الزّيتونة بإحدى الّشعب حسب ترتيب  -9
 مبا يف ذلك املقبولني آليا. وطاقة االستيعاب املعلن عنها مسبقا وحسب معيار الّتميز يف املناظرة اختيارات املرتشح 

 .2121/2121تسجيل أول بعنوان الّسنة اجلامعّية يتمّتع الناجحون يف املناظرة ب -11

 .النتائج املصرّح هبا يف مناظرة إعادة الّتوجيه اجلامعي هنائية وال توجد قائمة انتظار وال تقبل مطالب املناقلة -11
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 ()الّرجاء قطع القصاصة التالية ووضعها على الظّرف املرسل 
    

 0202مناظرة إعادة الّتوجيه الجامعي دورة مارس 
 ونةــــــــــــــــــة الّزيتــــــــــــجامع:  العنـــــــــــــوان

   تونس 0222ساحة معقل الّزعيم  –نهج سيدي أبي القاسم الجليزي  00

 
 

 

                                                                         


