الجمهـورية التـونسيـة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة التربيــة

ـدد12/
11
منشور عـ
صادر عن الديوان بتاريخ  6أفريل 2012

ـدد
30
منشور عـ
صادر عن الديوان بتاريخ  6أفريل 2012

(خاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي)
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من
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
إلى
السادة المندوبين الجهويين للتربية
والسيدات والسادة المستشارين في اإلعالم والتوجيه المدرسي والجامعي
والسيدات والسادة مديرات ومديري المعاهد
الموضــوع  :ترشح المتفوويين مون تيميوأل ااي وان النةاميوة مون التعلويم اللوااوة للدرا وة
بالمعةوووود التح وووويرة للدرا ووووال العلميووووة والتألنيووووة بالمر وووو وبااي ووووان
التح يرية بفرا ا وبالجامعال االمااية.
المصـاحـيب :
 .1دليوووول الشووووع التاصووووة بالتح ووووير للدرا ووووال الةند ووووية بالمعةوووود
التح يرة للدرا ال العلمية والتألنية بالمر و وبااي وان التح ويرية
بفرا ا وبالجامعال االمااية ومألايي ةا.
 .2بطاية اختيارال.
 .3إرشووووادال عامووووة تتووووت التح ووووير للدرا ووووال الةند ووووية بالمعةوووود
التح يرة للدرا ال العلمية والتألنية بالمر و وبااي وان التح ويرية
بفرا ا وبالجامعال االمااية وشروطةا.
 .4تصريح عل الشرف
 .5نسخةة مخن منشخور السخيد وزيخر التعلخخيم العخالي والبحخث العلمخي عخـ02ـخخدد
لسخخنة  0222المخخخرف فخخي  21أفريخ  0222والمخخن م لرجخخرااات المتعل خخة
بمناظرات الدخول إلى مدارس الهندسة بفرنسا واجخرااات إسخناد المنحخة
الةصوصية للناجحين فيها.

إ تع وـدادا إل و ال وونة الجامعيووة المألبلووة  ،2013/2012تعت وـزن وزارة التعلوويم العووالي
والبحث العلموي إجورا منواررة باالعتمواد علو اتواما امتحوان الباوالوريوا ،الختيوار
عدد مون المتحصولين علو الباوالوريوا للدرا وة بوـ  :ااي وان التح ويرية للدرا وال
الةند ية بالمر
ااي ان التح يرية للدرا ال الةند ية بفرا ا
ااي ان التح يرية للدرا ال التجارية العليا بفرا ا
الدرا ال الةند ية بألماايا
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الشروط العامة:
أ ـ أن يكون المترشح مر ما اول مرة بال نة الرابعة من التعليم اللااوة مون
شعبة الرياضيات أو شعبة العلوم الت نية.
ب ـ أن يكـون المعـدل الح ابي للمعدلين في الليثيين ااول واللااي لل نة
الدرا ية الحالية يفـوق أو ي اوة  14من  20وذلك باعتبار
ال وارب :
(معدل الليثي ااول  + 1 Xمعدل الليثي اللااي ) 2 X
3
ج ـ أن ال يتجاوز عمر المترشح  20نة في غرة أوتوبر .2012
الشـروط الةـاصة :
 2ـ بالنسبة إلى المعهد التحضيري للدراسات العلمية والت نية بالمرسى
يج أن يكون المترشح مر ما بال نة الرابعة من التعليم اللااوة شعبة
"الرياضيات" وتتم الدرا ة في أحد االختصاصين :
ـ و ريااوويال فيزيووا علووون الةند ووة و ـ فيزيووا ويميووا علووون
الةند ة
التي تعـ ّد للمشاروة في مناررال الدخول إل المدارس العليا للةند ة بتواس
وبفرا ا.
 0ـ بالنسبة إلى األقســام التحضيرية بفـــرنسا
أ ـ المرحلة التحضيرية العلمية :
يج و أن يكووون المترشووح مر ووما بال وونة الرابعووة موون التعلوويم اللووااوة شووعبة
"الرياضيات" وتكون الدرا ة في أحد االختصاصين :
ـوو ريااوويال فيزيووا علووون الةند ووة و ـوو فيزيووا ويميووا علووون
الةند ة
وتعووـ ّد للمشوواروة فووي منوواررال الوودخول إلو الموودارس العليووا للةند ووة بتووواس
وبفرا ا.
ب ـ المرحلة التحضيرية للدراسات التجارية العليا :
يج و أن يكووون المترشووح مر ووما بال وونة الرابعووة موون التعلوويم اللووااوة شووعبة
الرياضخخيات وتعووـ ّد لمنوواررال الوودخول إل و معاسوود الدرا ووال التجاريووة العليووا
بفرا ا.
 3ـ بالنسبة إلى الجــــامعــات األلمـــــانية
يج أن يكون المترشح للدرا ال الةند ية بالجامعال االمااية مر ما بال نة
الرابعة من التعليم اللااوة شعبة "الرياضيات" أو شعبة "العلوم الت نية".
فالرجا من المنودوبين الجةوويين للتربيوة تبليو سوألا المنشوور إلو ال ويدال وال وادة
مديرال ومديرة المعاسد المعنية به يصد العمل بمحتواه وذلك بـ :
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-

-

تعليوووذ سوووألا المنشوووور داخووول المعاسووود التوووي ت وووم ووونوال رابعوووة
(رياضيات وعلوم ت نية).
تنظيم اجتماعال إلعوين تيميوأل ااي وان النةاميوة (الوألين تتووفر فويةم الشوروط
المألوورة أعيه) بفحوى سألا المنشور وبفحخو منشخور السخيد وزيخر التعلخيم
العخخخالي والبحخخخث العلمخخخي عخخخـ02ـخخخدد لسخخخنة  0222المخخخخرف فخخخي  21أفريخخخ
 0222والمن م لرجرااات المتعل ة بمناظرات الدخول إلى مخدارس الهندسخة
بفرنسا واجرااات إسناد المنحة الةصوصية للناجحين فيها.
ا وووخ عووودد وووواف مووون الملفوووال المصووواحبة لةوووألا المنشوووور وت وووليمةا إلووو
المترشووحين يصوود االطوويا عليةووا وتعميوور بطايووال االختيووارال والتصوواريح
عل الشرف.
إعين المترشحين لألي ان التح يريـة بـأن اإلعين عن اتاما التـوجيه يتوـم
عبر مويع الواب  www.orientation.tnيوم الثالثاا  23جويلية .0220
توجيه ملفـال التـرشح بعد تعميرسا إل المندوبية الجةوية للتوـربية الوراجعين
إليةا بالنظـر قب يـوم السبت  06ماي .2012

مكـونات الملـف :
 1ـ بطاية االختيارال (ح الملال المصاح )
 2ـ تصريح عل الشرف (ح الملال المصاح )
 3ـ ا تة من بطاية التعريف الوطنية للمترشح
 4ـ ا تة من بطاية إ تدعا المترشح إلجرا امتحان الباوالوريا
 5ـ ا ووتة موون بطووايتي أعووداد الليثيووين ااول واللووااي وااووحة ووول
الواوح
وعليةما توييع المدير وختم المعةد
 6ـ ررف خالت معلون البريد يحمل عنوان المترشح
ومووا يرجو موون ال وويدال وال ووادة مووديرال ومووديرة المعاسوود المعنيووة الحوورص كخ
الحرص عل إر ال الوثيألتين التاليتين :
ـخ ياممووة إ وومية فووي التيميووأل الووألين تتوووفر فوويةم الشووروط وترشووحوا لةووأله
االختصاصال.
ـ ياممة إ مية ثااية في التيميأل الوألين تتووفر فويةم الشوروط ولوم يترشوحوا لةوأله
االختصاصال.
تتول المندوبيال الجةويوة للتربيوة التلبو فوي الملفوال وت وليمةا موع الألامموال آافوة
الألور إلو اإلدارة العاموة للشو ون الطالبيوة دفعوة واحودة يبول يوون ال وب  02جووان
 2012علما بأن الملفات المن وصة أو التي تص بعد األجخ المحخدد تخخخب بعخين
ا عتبار.
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هــام جـــدا :
 إعين المترشحين أاه يمكونةم طلو وافوة الشوع المفتوحوة لةوم ح و اوواالباوالوريا المتحصلين عليةا وترتيبةا ح رغبتةم.
 حث المترشحين علو تعميور أولور موا يمكون مون االختيوارال حتو يووفرواااف ووةم حظورووا أوبوور للحصووول علو توجيووه ألن هخخبا ا ختيخخار نهخخا ي و
توجد دورة ثانية للتدارك.
 تنبيه المترشحين إل أن اإلدارة العامة للش ون الطالبية تطل من المألبولينتأويد يبولةم للتعيين الألة تحصلوا عليه أو التتلي التـان عنه خيل االجتماا
اإلعـيمي الألة يلتئم في النصوف ااول مون شوةر جويليوة  2012وذلوك يبول
اإلعين عن اتاما الدورة ااول للتوجيه.
 تنبيـه المتـرشحين إلو أن الخـمواد األدبيخـة والفلسخفية تملول جاابوا ساموا فويتكـوين المةندس وأن ال وارب المعتمودة فوي بعول المنواررال تصول إلو
 1,7من  10بالن بة إل اختبار "فرا ية ـ فل فة".
 تنبيه المترشحين البين تم قبولهم للدراسة بالمعهخد التحضخيري للدراسخاتالعلميخخة والت نيخخة بالمرسخخى أو باألقسخخام التحضخخيرية بفرنسخخا أو بالجامعخخات
األلمانية البين يرغبون في إعادة التوجيه إلى شخعبة أخخـر بعخد الخـتراج
عن ذلك أنـه يتعين عليهم ت ـديم مطلب في الغرض في أج يتجاوز يوم
السبت  21أوت  ،2012و ي ب أي مطلب يوجه بعد هبا التاريخ ،وين خر
في الطلبات حسب ما تب ى من األماكن الشاغرة.
 إعخخخالم المترشخخخحين بعخخخدم إمكانيخخخة الرسخخخوب بالسخخخنة األولخخخى مخخخن األقسخخخامالتحضيرية بتونس وفرنسا والجامعات األلمانية .لهخبا يتعخين علخى الطلبخة
البين لم ينت لوا إلى السنة الثانية ت ديم مطالب في إعادة التوجيخه تتضخمن
أربعة ( )20اختيارات مةتلفة.
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