الجمهورية التـونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اإلدارة العـا ّمة للشـؤون الطـالبية

إرشــــــادات عـــامــة
تجري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مناظرة باالعتماد على نتائج امتحان الباكالوريا الختياار عا د مال المتحناليل علاى
الباكالوريا لل راسة بـ :
ـ األقسام التحضيرية لل راسات الهن سية بالمرسى
ـ األقسام التحضيرية لل راسات الهن سة بفرنسا
ـ األقسام التحضيرية لل راسات التجارية العليا بفرنسا
ـ ال راسات الهن سية بألمانيا

الشـروط

العامة :

الشـروط

الخاصة :

أ ـ أن يكون المترشح مرسما ألول مرة بالسنة الرابعة مل التعليم الثانوي مل شعبة الرياضيات أو العلوم التقنية.
ب ـ أن يكـون المعـ ل الحسابي للمع ليل في الثـالثييل األول والثاني للسنـة الـ راسيـة الحالياـة يفاوأ أو يسااوي  14مال
.02
(مع ل الثالثي األول ( + ) 1 xمع ل الثالثي الثاني ) 0 x
3
ج ـ أن ال يتجاوز عمر المترشح  02سنة في غرة أكتوبر .0210

 1ـ بالنسبة إلى المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى
يجب أن يكون المترشح مرسما بالسنة الرابعة مل التعليم الثانوي شعبة الرياضيات وتتم ال راسة في أح االختناصيل
:
ـ رياضيات فيزياء علوم الهن سة
ـ فيزياء كيمياء علوم الهن سة
التي تعـ ّ للمشاركة في مناظرات ال خول إلى م ارس تكويل المهن سيل بتونس وبفرنسا.
 2ـ بالنسبة إلى األقسام التحضيرية بفرنسا
أ ـ المرحلة التحضيرية العلمية :
يجب أن يكون المترشح مرسما بالسنة الرابعة مل التعليم الثانوي شعبة الرياضيات وتكون ال راسة في أح
االختناصيل :
ـ رياضيات فيزياء علوم الهن سة
ـ فيزياء كيمياء علوم الهن سة
التي تعـ ّ للمشاركة في مناظرات ال خول إلى م ارس تكويل المهن سيل بتونس وبفرنسا.
ب ـ المرحلة التحضيرية للدراسات التجارية العليا :
يجب أن يكون المترشح مرسما بالسنـة الرابعة مل التعليم الثانوي شعبة الرياضيات وهي تعـ ّ لمناظرات ال خول إلى معاه ال راسات
التجارية العليا بفرنسا .علما أن هذه الشعبة تتطلب تكوينا متينا في اللغاات (الفرنساية اإلنقلييياة األلمانياة…) وفاي ماادتي التااري
والجغرافيا.
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 3ـ بالنسبة إلى الجامعات األلمانية
يجب أن يكـون المترشح لل راسـات الهن سية بالجـامعات األلمـانية مـرسما بالسنة الرابعاة مال التعلايم الثاانوي شاعبة الرياضايات أو شاعبة
العلوم التقنية.
______________________
يق م المترشحيل ملفات ترشحهم إلى معاه هم األصلية في أجل ال يتجاوز يوم االربعاء  03ماي  0210وتتكون هذه الملفات مل:
 .1بطاقة االختيارات
 .0التنريح على الشرف*
 .3نسخة مل بطاقة التعريف الوطنية للمترشح.
 .4نسخة مل بطاقة إست عاء المترشح إلجراء إمتحان الباكالوريا.
 .5نسخة مل بطاقتي أع اد الثالثييل األول والثاني واضحة كل الوضوح وعليهما إمضاء الم ير وختم المعه .
 .6ظرف خالص معلوم البري يحمل عنوان المترشح.
هذا وتننح اإلدارة العامة للشؤون الطالبية المترشحيل باتباع المالحظات التالية :
 اختيار كافة الشعب المفتوحة لهم وترتيبها حسب رغبتهم. يستحسن أن يقوم المترشحون بتعمير أكثر ما يمكن من االختيارات المختلفة حتى يوفروا ألنفسهم حظوظا أكبر للحصولعلى تعيين ألن هذا االختيار نهائي وال توجد دورة ثانية للتدارك.
مع العلم أن النتائج سيعلن عنها يوم الثالثاء  33جويلية  2312عبر موقع الواب www.orientaion.tn
هذا وتعلم اإلدارة العامة للشؤون الطالبية المترشحيل بأن المواد األدبية والفلسفية تمثل جانبا هاما في تكوين المهندس وأن الضوارب
المعتم ة في بعض المناظرات تنل إلى  1,7مل  12بالنسبة إلى اختبار "فرنسية ـ فلسفة".

ـــــــــ
* هام :يتعيل أن يكون التنريح على الشرف معرف به.
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2311 ـدد لسنة23التي تخول الحنول على منحة وفق شروط منشور السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عـ

قائمة المدارس الفرنسية

 والمنظم لإلجراءات المتعلقة بمناظرات ال خول إلى م ارس الهن سة بفرنسا واجراءات إسناد المنحة الخنوصية2311  أفريل11 المؤرخ في
.للناجحيل فيها

:  ـ بالنسبة إلى االقسام التحضيرية العلمية1

Ecoles normales
X-ESPCI

Centrales

Mines, Ponts
et Télécom.

Ecole Normale Sup de Paris (ENS Paris)
Ecole Normale Sup Cachan (ENS Cachan)
Ecole Normale Sup de Lyon (ENS Lyon)
Ecole Polytechnique – Palaiseau- X
Ecole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle de Paris (ESPCI)
Ecole Centrale de Paris (ECP)
Ecole Centrale de Lyon (ECL)
Ecole Centrale de Lille (ECLille)
Ecole Supérieure d’électricité (Supélec)
Ecole centrale de Nantes ( EC Nantes)
Ecole centrale de Marseille (EC Marseille)
Ecole Nationale Supérieure de Mines de Paris (Mines Paris Tech)
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de Paris (Pont Paris Tech)
Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de l’Espace – SUPAERO (ISAE)
Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris (Télécom Paris Tech)
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy – Mines de Nancy
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne – Mines de Saint-Etienne
Ecole Nationale Supérieure des Télécom. de Bretagne - Télécom Bretagne
Ecole Nationale de Statistiques et d’Administration Economique (ENSAE Paris
Tech)

:  ـ بالنسبة إلى االقسام التحضيرية التجارية2
المعاه العليا لتكويل المعلميل
معه ال راسات العليا التجارية بباريس
.علما أنه يمكل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حذف أو إضافة معاه أخرى إلى هذه القائمة سنة بسنة حسب الحاجة

www.orientation.tn :لمييد التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع
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