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ّ
NOM : Mme Melle M.………………………………………………............………………..… اللقب
ّ
NOM DE JEUNE FILLE :….………………….…………………….........…………..... اللقب عند الوالدة

PRENOM(S)............................................................................................................................ اإلسم
بطاقة التعريف الوطنية

C.I.N. :

NATIONALITE : ………….………………………...……………………………………….…الجنسية
NE(E) LE :......................... …..................  بتاريخ.............. A……..…… …………………..…..…… مولود بــ
Adresse où vous souhaitez recevoir le courrier : ….……………….……….......العنوان الشخصي
……………………………………………………………………………………………..........................................…
…………………………………………………………………...............…………………....................
Téléphone : ….…….………………………………................................................................................. الهاتف
Etablissement actuellement fréquenté :........................................................................... ... المؤسسة األصلية
Filière poursuivie : …………………………….…….……………………....…....... .........الشعبة الحالية
Filière demandée: ………..……………………………………………...............….........الشعبة المطلوبة

خاص باإلدارة

Cadre réservé à l’administration

Enregistrée sous le numéro ..…….………………………………..…........................................ رقم التسجيل
Demande reçue le ………………………………………………….…..................................تاريخ تسلم المطلب

خـتم اإلدارة

: الدّراسة

Cursus des études :
Baccalauréat :

Section :

……………………….…….................................................................... الشعبة: الباكالوريا
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Mention :
Date :

…………………………......................................................................:المعدّل

……………………………..................................................................المالحظة

…………………………….........................................................................التاريخ
الدّراسات الجامعية

Etudes universitaires :

 وفي حالة إعادة التوجيه أو إلغاء التسجيل يجب،يجب على المترشح اإلدالء وجوبا بنتائج كل السنوات الجامعية بداية من سنة الحصول على البكالوريا
.اإلشارة إليه في الجدول التالي مع إضافة الوثائق المدعمة لذلك
Le candidat doit, impérativement, préciser les résultats de toutes les années universitaires à compter de
l’année d’obtention du baccalauréat. En cas de retrait d’inscription ou de réorientation, il faut le mentionner
dans le tableau ci-dessous en fournissant les pièces justificatives.
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 ناجح أو راسب: أذكر النتيجة1
 رئيسية أو تدارك: أذكر الدورة2

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جـــــــامعة قرطاج

المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا
إعـــــالن عن فتح
مناظرة الدّخول إلى مرحلة تكوين المهندسين سبتمبر 2020
تفتح بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا مناظرة بالملفات للدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية

 2021-2020في الشعب التالية:
* الشبكات اإلعالمية واإلتصاالت
* هندسة البرمجيات

* اإلعالمية الصناعية واآللية
* األدواتية والصيانة الصناعية

* البيولوجيا الصناعية
* الكيمياء الصناعية

يسمح بالمشاركة في مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين المهندسين:

 )1للطلبة الناجحيـن بالسنـة الثانيـة مـن المرحلة التحضيرية المندمجة بالمعهد الوطنـي للعلـوم التطبيقيـة والتكنولوجيـا بعنـوان

السنة الجامعية ( 2020-2019حسب الفقرة أ).

 )2للطلبة المسجلين بالسنـة الثالثـة إجازة تطبيقيـة أو إجازة أساسية في اإلختصاصات العلمية والتقنية في إطار نظام اإلجازة

والماجستير والدكتوراه والذين لم يرسبوا خالل دراستهم الجامعية والمتحصليـن علـى  120رصيـدا ) (ECTSخـالل السنتيـن

األولـى والثانيـة و  60رصيدا خالل السداسي األول من السنة الثالثة (حسب الفقرة ب) .

 )3وكذلك للمتحصلين على الشهادة الجامعية للتكنولوجيا أو ما يعادلها والذين لهم خبرة مهنية ال تقل عن سنتين (حسب

الفقرة ج)

حددت عدد البقاع المفتوحة بالنسبة إلى كل شعبة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تودع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط بالمعـهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا أو ترسل عن طريق البريد بالعنوان

التالي :المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا  -ص .ب - 676 .تونس  1080و حدد آخر أجل إليداع الملفات ليوم
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ترفض كل الملفات الناقصة أو التّي تصل بعد األجل المحدد.
تعلق القائمات النهائية للمترشحين المقبولين في مناظرة الـدخول إلـى مرحلـة تكـوين المهندسـين بالمعهـد الـوطني للعلـوم التطبيقيـة

والتكنولوجيا وباإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية وذلك عنـد انتهـاء مـداوالت اللجنـة.

يعتبر هذا اإلعالم استدعاء شخصيا بالنسبة إلى المترشحين المقبولين للقيام بعملية التسـجيل فـي اآلجـال المحـددة لتجنـب فقـدان

حقهم في الدراسة.

ويتكون الملف إجباريا من الوثائق التالية:
* بطاقة ترشح تسحب من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا تعمر وتمضى من قبل المترشح،

* ملحــق يســحب مــن المعهــد الــوطني للعلــوم التطبيقيــة والتكنولوجيــا ويمضــي وجوبااا مــن قبــل مــدير المألسســة األصــلية (خــاص

للمترشحين حسب الفقرة ب)،

* نسخة مطابقة لألصل لكشف أعداد البكالوريا،

* نسخ مطابقة لألصل لكشوف أعداد كل سنوات الد ارسـة الجامعيـة :السـنة األولـى والسـنة الثانيـة والسداسـي األول للسـنة الثالثـة

(كشوف الرسوب والنجاح) ،

* نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ،أو نسخة من جواز السفر بالنسبة للطلبة األجانب،

* ظرف متنبر بمعلوم رسالة مضمون الوصول يحمل العنوان الكامل للمترشح،

* نسخة مطابقة لألصل من شهادة التسجيل بالنسبة إلى السنة الجامعية ،2020-2019
* نسخة مطابقة لألصل من الوثائق المثبتة إلعادة التوجيه أو سحب الترسيم (سحب أو تأجيل ،الخ.)....

