
اضرًارج 

 انًاخطرير  اخشهادبذرشر 

 "إيـذ"َظاو 

 2013 -2012 تعُىاٌ انطُح اندايعيح

انًاخطرير انًسيع انررشر نه 

  ػهٕو تٕٛنٕظٛح: انًاظسرٛش فٙ ػهٕو ٔذقُٛاخ األَشطح انثذَٛح ٔانشٚاضٛح  

  ػهٕو إَساَٛح: انًاظسرٛش فٙ ػهٕو ٔذقُٛاخ األَشطح انثذَٛح ٔانشٚاضٛح  

  ًُٙٓاإلػذاد انثذَٙ: انًاظسرٛش ان  

 ( فٙ اإلطاس انًُاسة ػهٗ أساس ْخرٛاس ٔاؼذ فقطxٔضغ انؼاليح )

 : انثياَاخ انشخصيح (1

 انهقة    :االسى :

  (أٔ ظٕاص انسفش تانُسثح نألظاَة): تطاقح انرؼشٚف انٕطُٛح:  
 

 رلى خىاز انطفر رلى تطالح انرعريف انىطُيح

  

 

 يكآَا  :ذاسٚخ انٕالدج : 

 ٔضؼٛح انؽانٛحال:  

 *زاالخ أخـري *أخيــر *(ج)طانة 

   

 ( فٙ اإلطاس انًُاسةxٔضغ انؼاليح )

عاغ*   االسرظٓاس تٕشائق اإلشثاخ ػُذ اُن

 انعُسّٛح : 

  ُٗػُٕاٌ يقش انسك: 

  انٕالٚح :انًذُٚح : 

   انرشقٛى انثشٚذ٘ 

  سقى انٓاذف: 
 

 ػُٕاٌ اإلنكرشَٔٙ ال :

  

ّٕال  :انقـاّس   :انع
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 :انذراضاخ اندايعيح  (2

 اإلظاصج  أٔ انشٓاداخ األخشٖ     سُح انرخشض 
 

 اإلخرظاص     انًالؼظح انًُظٕص ػهٛٓا تشٓادج انرخشض
 

  ضُىاخ انذراضح اندايعيح انطاتمح: 
 

 انطُح اندايعيح ضُح انذراضح
انًعذل انعاو يٍ 

20 

عذد ضُىاخ  انذورج

 انرضىب
 انًؤضطح اندايعيح

 انرذارن انرئيطيح

 األٔنٗ إظاصج

  أٔ أسرارٚح
      

 انصاَٛح إظاصج

  أٔ أسرارٚح
      

 انصانصح إظاصج

  أٔ أسرارٚح
      

       انشاتؼح أسرارٚح

 :يالزظح 

تانُسثح نهًرششؽٍٛ انزٍٚ ذؽظهٕا ػهٗ شٓاداخ َعاغ أٔ شٓادج ذخّشض تذٌٔ انرُظٛض تٓا ػهٗ دٔسج انُعاغ 

داذفإَٓى يطانثٌٕ  (انشئٛسٛح أٔ انرذاسك)  تاالسرظٓاس تشٓادج يسّهًح يٍ إداساخ انًؼاْذ انؼهٛا ذصثد دٔساخ عُذ اُن

 .(انشئٛسٛح أٔ انرذاسك)انُعاغ 

  انررتصاخ أو انشغم انًىضًي أو انماّر: 

 انرذثح انًـّذج انراريخ (إضًها وعُىاَها)انًؤضطح  * 

    

    

    

 .االضرظهار تانىثائك انًُاضثح عُذ انُداذ في يُاظرج انمثىل ضًٍ يكىَاخ انًهف* 

  في صىرج ذعذد انررشساخ نهًاخطريراخ  (أخري)انررشر تًؤضطاخ انرعهيى انعاني وانثسث :  

انشهاداخ انًطهـىتــح اندايعــح انًؤضطـح * 

   

   

   
 .االضرظهار تىثائك انررشساخ عُذ انُداذ في يُاظرج انمثىل ضًٍ يكىَاخ انًهف* 

كم خطأ أٔ َقظاٌ فٙ اإلسشاداخ انًطهٕتح ُٚعّش ػُّ إنغاء انرسعٛم تانًاظسرٛش انثؽس أٔ  يالزظح هاّيـح

 .تانًاظسرٛش انًُٓٙ
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 :يعذالخ انىزذاخ انعهًيح 

 :تانُسثح نهًرششؽٍٛ فٙ انًاظسرٛش تؽس اخرظاص ػهٕو تٕٛنٕظٛح  - أ

يعذل انطُح األونً 

 إخازج أو أضراريح

 إخازجيعذل انطُح انثاَيح 

  أو أضراريح

 إخازجيعذل انطُح انثانثح 

  أو أضراريح

 يعذل انطُح انراتعح

 * أضراريح 

 انًعذل انعاو

     

  تانُسثح نؽايهٙ شٓادج األسرارٚح فقط  *

 :تانُسثح نهًرششؽٍٛ فٙ انًاظسرٛش تؽس إخرظاص ػهٕو إَساَٛح  - ب

يعذل انطُح األونً 

 إخازج أو أضراريح

 إخازجيعذل انطُح انثاَيح 

  أو أضراريح

 إخازجيعذل انطُح انثانثح 

  أو أضراريح

 يعذل انطُح انراتعح

 * أضراريح 

 انًعذل انعاو

     

  تانُسثح نؽايهٙ شٓادج األسرارٚح فقط  *

 يالزظاخ هاّيـح

 

ٚقغ اسرثؼاد يؼّذالخ انُعاغ انُاذعح  - أ يؼذالخ سُٕاخ انُعاغ ْٙ انرٙ ذؼرًذ ػُذ انرقٛٛى ٔ

 .ػٍ انشسٕب ػُذ انرقٛٛى
، ٚقغ (ػهٕو تٕٛنٕظٛح أٔ ػهٕو إَساَٛح)نهؽظٕل ػهٗ انًؼذل انؼاو نالخرظاص انًؼُٙ  - ب

 أستؼح تانُسثح نؽايهٙ اإلظاصج ٔػهٗ شالشحقسًح يعًٕع يؼذالخ سُٕاخ انذساسح ػهٗ 

 .تانُسثح نألسرارٚح

 : شروط انررشر (3

ا فٙ " إيذ"ًٚكٍ أٌ ٚرششػ نٓزِ انًُاظشاخ انًرؽظهٌٕ ػهٗ انشٓادج انٕطُٛح نإلظاصج فٙ َظاو  أٔ ياٚؼادٓن

االخرظاطاخ انًطهٕتح ؼسة يا َّض ػهّٛ انثالؽ انًُشٕس تًٕقغ انٕاب انراتغ نهًؼٓذ أٔ ؼايهٙ شٓادج األسرارٚح 

 .فٙ َفس االخرظاطاخ انًطهٕتح

 : طريمح انررشر (4

سؽة اسرًاسج انرششػ ػٍ تؼذ يٍ يٕقغ انٕاب انخاص تانًؼٓذ انؼانٙ نهشٚاضح ٔانرشتٛح انثذَٛح تظفاقس  - أ

 .2012 سثرًثش 2اترذاء يٍ ذاسٚخ طذٔس ْزا انثالؽ ٔإنٗ غاٚح ٕٚو 

ذؼًٛش االسرًاسج تكم دّقح ٔإسسانٓا إنٗ انًؼٓذ انؼانٙ نهشٚاضح ٔانرشتٛح انثذَٛح تظفاقس ؼظشٚا ػثش انثشٚذ  - ب

 issep.sfax@yahoo.frاالنكرشَٔٙ 

داذ نهرثثد في صّسح انثياَاخ انىاردج تاالضرًارج وفي صىرج عذو ذطاتمها - ج اضركًال انىثائك انًطهىتح تعذ اُن

داذ يعرثر الغيا (لصذيا أو تذوٌ لصذ )وعذو صسرها   .فئٌ لرار اُن

 :يماييص انمثىل  (5

 :ذرّى دساسح تطاقح االسرًاسج يٍ قثم نعاٌ انًاظسرٛش ؼسة انًؼاٚٛش انرانٛح 

 .طثٛؼح انشٓادج انؼهًٛح ٔيذٖ ذُاسثٓا يغ انًاظسرٛش انًطهٕب* 

الؼظاخ ٔػذد سُٕاخ انشسٕب*   .انُرائط ٔاًن

 .يؼذالخ سُٕاخ انذساسح انصالز أٔ األستؼح تانُسثح نؽايهٙ شٓادج األسرارٚح* 

 (انشئٛسٛح ٔانرذاسك)دٔساخ انُعاغ * 

 :(َظاو أيذ)يؼذالخ انٕؼذاخ انؼهًٛح انًُاسثح نالخرظاص فٙ انًاظسرٛش تاػرثاس انؼُاطش انرانٛح * 
 

 .ٔسرؽذد نعاٌ انًاظسرٛش انًقاٚٛس راخ انؼالقح تانًؼاٚٛش انًزكٕسج أػالِ
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 : انرصرير تُرائح انمثىل (6

 . ػثش يٕقغ انٕاب انخاص تانرسعٛم ػٍ تؼذ2012 سثرًثش 24ًٚكٍ اإلطالع ػهٗ انُرائط اترذاء يٍ ٕٚو 

www.issepsf.rnu.tn 
 

 :اَطالق انذروش  )7

 2012 أكرٕتش 1 ٕٚو 2013-2012ذُطهق دسٔس انًاظسرٛش تؼذ انقٛاو تإظشاءاخ انرشسٛى تؼُٕاٌ انسُح انعايؼٛح 

 

 : ذسّهى يثاششج إنٗ انًؼٓذ تؼذ اإلػالٌ ػٍ انُرائط تانُسثح نهُاظؽٍٛ فقط : انىثائك انًطهىتح )8

 َسخح يٍ االسرًاسج انخاطح تانرششػ -
 

 (فٙ طفؽح ٔاؼذج)سٛشج راذٛح  -
 

 َسخح يٍ تطاقح انرؼشٚف انٕطُٛح -
 

 َسخح يطاتقح نألطم يٍ انشٓادج انؼهًٛح -
 

 كشٕف األػذاد نكم سُٕاخ انذساسح انعايؼٛح -
 

 ظشفاٌ خانظا يؼهٕو انثشٚذ ٚؽًالٌ ػُٕاٌ انًرششػ -
 

 .طٕسج شًسٛح ذهظق تًهف انرششػ -

 

 (ج) إيضــاء انطانة

 

 

 خاص تاإلدارج

يهف ذّى دساسرّ يٍ طشف أػضاء 
َّٕح يٍ   :انهعُح انًرك

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 :قشاس نعُح االَرذاب تانًاظسرٛش 
 

 يقثـــٕل 
 

 قائًح االَرظاس 
 

 انرشذٛة فٙ انقائًح  
 

 يشفٕع 
 

 يالؼظاخ 
 
 

 اإليضاءاخ
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