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انجايؼٍ أٌ انتضجُم  د ولذايًجذ َؼهى يذَش انًؼهذ انتحضُشٌ نهذساصاخ انهُذصُح تانًُاس كافح انطهثح انًُتًٍُ إنً انًؼهذ     

  . www.inscription.tnػثش انًىلغ انًىحذ : َتى وجىتا وحصشَا ػٍ تؼذ 

 

 :معانيم انتطجيم/ 1

انىطٍُ نهضًاٌ يؼهىو االَخشاط فٍ انصُذوق  دَاَُش 5 + دَُاسا يؼهىو انتضجُم 45):يفصهح كًا َهٍ َُاساد 34 :انقطط األول

  .(يؼهىو االَخشاط فٍ تؼاوَُح انحىادث انًذسصُح وانجايؼُح دَُاس 20 +دَُاس يؼهىو انثشَذ  20+االجتًاػٍ

 .دَُاسا يؼهىو انتضجُم 45: انقطط انثاني

نح يجًىع : ًَكٍ نهطانة دفغ يؼانُى انتضجُم نهمضطٍُ األول وانثاٍَ يؼا وَكىٌ يؼهىو انتضجُم انًطهىب فٍ هزِ انحامالحظت

 .دَُاسا 87أٌ يؼهىيٍ انمضظ األول وانثاٍَ 
 

 :اضتكمال مهف انتطجيم/ 2

 .)جذد ولذايً(وانثاَُح طهثح انضُىاخ األونً نتانُضثح   0202أوخ   42و 02، 07  َاوأَضتكًم يهف انتضجُم 
 

     :انىثائك انمطهىبت/ 3

 تؼشَف انىطُُح،َضخح يٍ تطالح انصىس شًضُح،  20،جُموصم دفغ يؼانُى انتض :انطنىاث األونً جددباننطبت نطهبت  -أ

يٍ شهادج انثاكانىسَا،  يطاتمح نألصم َضخحيٍ كشف أػذاد انثاكانىسَا،  يطاتمح نألصم َضخح يضًىٌ والدج تانهغح انفشَضُح،

  .انصحٍ نذي انفشَك انصحٍ نهًؤصضح وصم إَذاع انًهف

 .َضخح يٍ تطالح انتؼشَف انىطُُحو صىس شًضُح 20وصم دفغ يؼانُى انتضجُم، :باننطبت نهطهبت انقدامً انمنتمين نهمؤضطت -ب

 

َضخح يٍ تطالح صىس شًضُح،  20وصم دفغ يؼانُى انتضجُم، :باننطبت نهطهبت انقدامً انقادمين من مؤضطت أخري -ج

إرٌ تانتضجُم يضهًح  األصهُح،يضهًح يٍ انًؤصضح األصهُح ًغادسج انشهادج  يضًىٌ والدج تانهغح انفشَضُح، ،انتؼشَف انىطُُح

يٍ يطاتمح نألصم َضخ ، يٍ يصانح جايؼح تىَش انًُاس، َضخح يٍ شهادج صحة انتضجُم ) فٍ حانح انتًتغ تضحة تضجُم(

يٍ شهادج  يطاتمح نألصم َضخحو يٍ كشف أػذاد انثاكانىسَا يطاتمح نألصموَضخح  األػذاد نهضُىاخ انضاتمح  اخكشىف

 .انثاكانىسَا
 

 : حص انطبي انجامعيانف /4

انطهثح انجذد انًىجهٍُ َتؼٍُ ػهً ، لشب يشكز صحح أصاصُح نًمش صكُاهىأ َجشي فٍ انجايؼٍ اػتثاسا إنً أٌ انفحص انطثٍ

   .هً شهادج انتضجُماالصتظهاس تىصم إَذاع انًهف انطثٍ نذي انفشَك انصحٍ تانًؤصضح نهحصىل ػ إنً انًؼهذ
  

 : انطالق اندروش/ 5

 20اإلثنين  ىوــــَطهثح انًؼهذ انتحضُشٌ نهذساصاخ انهُذصُح تانًُاس تًختهف شؼثهى ويضتىَاتهى نتانُضثح  ذسوستُطهك ان 

  .2019 ضبتمبر
 

 

ي، ـــونمسيد اإلرشاداث يمكن االتصال مباشرة بانمعهد انتابع نجامعت تىنص انمنار، وانمىجىد بانمركب انجامعي، انمنار انثان

 .71874688أو عن طريك انهاتف 

 

 

http://www.inscription.tn/

