ــ***ــ
اإلدارة العامة للشؤون الطالبية

تصـــــريـح على الشرف
رقم بطاقة التعريف الوطنية  /__/__/__/__/__/__/__/__/ :الصادرة في
االسم  .............................................................................................................. :اللقب :
تاريخ الوالدة  .......................................................................................... :مكانها ............................................................................................................................................................. :
.............. .......... ............... ....

بتاريخ

................................................

..............................................................................................................................................................

الجنس(:)1
ذكر ذكر

ذكر

الجنسية:

أنثى

............................................................................................................................................................... .

المعهد األصلي  ................................................................................. :رقم الباكالوريا  /__/__/__/__/__/__/ :نوعها :
إني الممضي أسفله والمذكور أعاله أصرح على شرفي بأنني :
 )1أعلم بأنه يتم اإلعـالن عن نتائج القبول المبـدئي للمترشحين لألقس ـام التحضي ـرية بت ونس وفرنس ا والجامع ـاأل األلماني ة ي وم الثالث ا 03
جويلية  2012على الساعة الثانية عشر وذلك عبر األنترناأل على الموقع (.)www.orientation.tn
 )2اطلعت على قائمة المدارس الفرنسية المذكورة باإلرشاداأل العامة التي يتمتع الناجحون في المناظراأل الخاصة بها بالمنحة الحكومية.
 )3أعلم أنّه في حالة الرسوب باألقسام التحضيرية بتونس وفرنس ا والجامع األ األلماني ة يتع ين عل ى الطلب ة تق ديم مطال ب ف ي إع ادة التوجي ه
تتضمن أربعة اختياراأل مختلفة.
 )4اطلعت على نسخة من منشور السيد وزيرر الععلريا العر لا وال ارع العلـرا عرـ02ـرد لسرنة  0222الـررر يرا  21أيرير  0222والـرنما
لإلجراءات الـععلقة بـن ظرات الدخول إلى مدارس الهندسة بفرنس وإجراءات إسن الـناة الخصوصية للن جاين ييهر وألعرم بمـيرم مر
ج ء ييه من شروط ومقعضي ت.
وأشهد بصاة األجوبة عن األسئلة الع لية:
..........................................................

ـ هل أصبت بمرض نفسي أو عصبي ؟

()1

نعم

ال

إن كانت اإلجابة بنعم أذكر نوع المرض  ................................................................................... :ومدة العالج :
ـ هل أقمت بالمستشفى نتيجة لهذه األمراض ؟
إن كانت اإلجابة بنعم أذكر مدة اإلقامة :
ـ هـل أصبت بأحد األمراض التالية :

()1

نعم

....................................................................................

ال

........................................................ ............................................................................................................................. .......................

()2

امراض تنفسية

أمراض العظام

أمراض القلب

مرض السكري

أمراض جهاز الهضم

ارتفاع ضغط الشرايين

أمراض الجلد والحساسية

أمراض أخرى (يرجى تحديدها)

إن كانت اإلجابة بنعم ،أذكر تاريخ اإلصابة بالمرض ومخلفاته على صحتك :

...........................................................................................................................

حرر بـ

.........................................

بتاريخ

...............................................

اإلمضا
(مع ّرف به)

*هــ :
ينجر عن كل تصريح غير صحيح أو غير كامل إلغا المنحة ،كما يجدر التنبيه إلى أن صناديق التأمين على المرض ال تعوض مصاريف العالج الخاصة
باألمراض السابقة لتاريخ مغادرة البالد التونسية.
_____________________
( )1وضع عالمة ( )Xفي الخانة المناسبة
( )0يرجى تحديد الجواب بنعم أو بال حسب نوع المرض.

