دنیم انُّفبر إنى انًؼهويخ

1

رىّ إػساز ْصا انسنٛم ك ٙإؿبض رـجٛن انوبٌَٕ األؼبؼ ٙػسز  22نؽُخ 2016
انًؤضخ ك 24 ٙيبضغ  ٔ 2016انًزؼهن ثحنّ انُلبش إنٗ انًؼهٕيخ ػهٗ يؽزٕٖ
زٕٚاٌ انرسيبد انجبيؼٛخ نهٕؼؾ.
ٔٚزؼًٍ ْصا انسنٛم هٕاػس انُلبش إنٗ انًؼهٕيخ ثظلخ يجؽـخ نزًك ٍٛؿبنجٙ
انًؼهٕيخ يٍ انُلبش إنٓٛب ك ٙأهطة اٜجبل ٔ ثبنـطم انًٛؽطحٔ ،شنك ركطٚؽب نًجسأ
انشلبكٛخ ك ٙانؼًم اإلزاض٘ ثسٕٚاٌ انرسيبد انجبيؼٛخ نهٕؼؾ.

 .1أھذاف انذنیم:
ٓٚسف ْصا انسنٛم إنٗ:


انزؼطٚق ثؽٛبؼخ انسٕٚاٌ انطايٛخ إنٗ ركطٚػ حن انًزؼبيه ٍٛيغ اإلزاضح كٙ
انُلبش إنٗ انًؼهٕيبد انز ٙرُزجٓب.



انزؼطٚق ثبنًؼهٕيبد انًؼُٛخ ثبنُلبش ٔإػالو انًزؼبيه ٍٛيغ اإلزاضح ثـطم ٔ
إجطاءاد اإلؿالع ػهٓٛب.



رؽٓٛم ػًهٛبد انُلبش ٔرجؽٛؾ إجطاءارٓب· .



إػالو انؼًٕو ثحن انزظهى ٔانـؼٍ أيبو ْٛئخ انُلبش إنٗ انًؼهٕيخ ػُس
االهزؼبء.

.2اإلطبس انقبَوَي نهُفبر إنى انًؼهويخ:
ُٚسضج حن انُلبش إنٗ انًؼهٕيخ ػًٍ اإلؿبض انوبََٕ ٙانًزًثم ك:ٙ



انلظم  32يٍ زؼزٕض انجًٕٓضٚخ انزَٕؽٛخ انًؤضخ ك 26 ٙجبَلٗ

2014


انوبٌَٕ األؼبؼ ٙػسز  22نؽُخ  2016انًؤضخ ك 24 ٙيبضغ

 ٔ2016انًزؼهن ثحنّ انُلبش إنٗ انًؼهٕيخ.
 ٔ رأؼٛؽب ػهٗ شنكٚ،ؽؼٗ انسٕٚاٌ إنٗ انوـغ يغ انًلٕٓو انزوهٛس٘ نإلزاضح
ٔ ركطٚػ يجسأ انشلبكٛخ ٔشنك ثبنؼًم طهت ؼٛبؼخ جسٚسح ٔ اؼزؼًبل ٔؼبئم
ارظبل حسٚثخ.
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.3تؼشیف انًؼهويخ:
يٍ ذالل انلظم  4يٍ انوبٌَٕ األؼبؼ ٙػسز  22نؽُخ  2016انًؤضخ ك24 ٙ
يبضغ: 2016انًؼهٕيخ انزًٚ ٙكٍ انُلبش إنٓٛب ْ ٙكم يؼهويخ يذوَخ يھًب كبٌ
تبسیخھب أو شكهھب أو وػبئھب و انتي یُتجھب أو یتحصم ػهیھب انذیواٌ في إطبس
يًبسسته نُشبطه.

 .4طبنت انُّفبر إنى انًؼهويخ:
ًٚكٍ نكم شرض ؿجٛؼ ٙأٔ يؼُٕ٘ ؿهت انُلبش إنٗ انًؼهٕيخ.

.5يجبل انُّفبر إنى انًؼهويخ:
أهط انوبٌَٕ األؼبؼ ٙػسز  22نؽُخ  2016انًؤضخ ك 24 ٙيبضغ  2016انحن
نلبئسح كم شرض ك ٙانُلبش إنٗ انًؼهٕيخ .ؿٛط أَّ أجبظ ضكغ يـهت انُلبش إشا كبٌ
انًـهت ٚؤز٘ إنٗ إنحبم ػطض:


ثبأليٍ انؼبو ٔ انسكبع انٕؿُ ٔ ٙانؼالهبد انسٔنٛخ أٔ كًٛب ٚزظم ثًٓب.



ثحوٕم انـٛط ك: ٙ

 حًبٚخ حٛبرّ انربطخ يؼـٛبرّ انشرظٛخ. -يهكٛزّ انلكطٚخ.

.6صیغ انُفبر إنى انًؼهويخ:
ًٚكٍ أٌ ٚزرص انُلبش إنٗ انًؼهٕيخ انظٛؾ انزبنّٛخ:
o

االؿّالع ػهٗ انًؼهٕيخ ػهٗ ػ ٍٛانًكبٌ يب نى ٚكٍ ك ٙشنك إػطاض

ثٓب،
o

انحظٕل ػهٗ َؽرخ ٔضهٛخ يٍ انًؼهٕيخ،

o

انحظٕل ػهٗ َؽرخ انكزطَٔٛخ يٍ انًؼهٕيخ ػُس اإليكبٌ،

o

انحظٕل ػهٗ يوزـلبد يٍ انًؼهٕيخ .
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ٔػُس ػسو رٕكط انًؼهٕيخ ك ٙانظٛـخ انًـهٕثخٚ ،زٕنٗ اانسٕٚاٌ

o

رٕكٛطْب ك ٙانظٛـخ انًزبحخ.

 .7كیفیخ انُفبر إنى انًؼهويخ:
ًٚكٍ انُلبش إنٗ انًؼهٕيخ ثبنـطم انزبنٛخ:
 انُفبر إنى انًؼهويخ ػٍ طشیق يوقغ واة دیواٌ انخذيبد انجبيؼیخ
نهوسط :
ٚزى شنك ثبنجحث ػجط يٕهغ انٕاة انطؼً ٙنسٕٚاٌ انرسيبد انجبيؼٛخ نهٕؼؾ
انًزؼًٍ نًؼهٕيبد حٕل َشبؿٓب  ،انرسيبد انز ٙرؽسٓٚب نهؼًٕو ٔ ثطايجٓب .
.www.oouc.rnu.tn

ٔ ك ٙطٕضح ػسو رٕكط انًؼهٕيخ ثبنًٕهغًٚ ،كٍ انُلبش إنٓٛب ثٕاؼـخ يـهت.
 انُفبر إنى انًؼهويخ ثواسطخ يطهت:
ٚزٕنٗ ؿبنت انُلبش رحطٚط يـهت كزبث ٙنهحظٕل انًؼهٕيخ ٔشنك إيب:
ثزؼًٛط يـجٕػخ يرظظّخ نهـطع ًٚكٍ رحًٛهٓب ػٍ ؿطٚن يٕهغ

-

ٔاة زٕٚاٌ انرسيبد انجبيؼٛخ .
أٔ رحطٚطيـهت ػهٗ ٔضم ػبز٘ يغ ػطٔضح أٌ ٚزؼًٍ

-

انزٕػٛحبد انالظيخ ثبنُؽجخ إنٗ انًؼهٕيخ انًـهٕثخ ٔانٓٛكم انًؼُ ٔ ٙطٛـخ
انُلبش ،ثبإلػبكخ إنٗ انزُظٛظبد انزبنٛخ:
 ثبنُؽجخ نهشرض انـجٛؼ:ٙاالؼى ٔانهوت ٔانؼُٕاٌ .
 ثبنُؽجخ نهشرض انًؼُٕ٘ :انزّؽًٛخ االجزًبػٛخ ٔانًوط .
يالحظخ:
o

ال ٚهعو ؿبنت انُلبش ثصكط األؼجبة أٔ انًظهحخ يٍ انحظٕل ػهٗ

انًؼهٕيخ ػًٍ يـهت انُلبش.
o

ٚزٕنٗ انًكهق ثبنُلبش إنٗ انًؼهٕيخ روسٚى انًؽبػسح انالظيخ نـبنت

انًؼهٕيخ ك ٙحبنخ انؼجع أٔ ػسو انوسضح ػهٗ انوطاءح ٔ انكزبثخ أٔ ػُسيب ٚكٌٕ
ؿبنت انًؼهٕيخ كبهسا نحبؼخ انؽًغ أٔ انجظط.
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.8إجشاءاد توجیه يطهت انُفبر إنى انًؼهويخ:
رٕجّ يـبنت انُلبش نسٕٚاٌ انرسيبد انجبيؼٛخ نهٕؼؾ ثئحسٖ انـطم انزبنٛخ:
أ  -اإلیذاع انًجبشش :يوبثم ٔطم رؽهى ٔ شنك ثٕاؼـخ يكزٕة ػبز٘ ٚؽهى إيب
إنٗ:
انًكهّق ثبنُّلبش إنٗ انًؼهٕيخ ثبنسٕٚاٌ ثؼُٕاَّ انكبئٍ ة شبضع ذهٛلخ انوطٔ٘ح ٙذعايخ انـطثٛخ ص.ة  431ؼٕؼخ انـبثن انثبَ.ٙ
أٔانٗ يكزت انؼجؾ انًطكع٘ ثبنسٕٚاٌ ثؼُٕاَّ انكبئٍ ة شبضع ذهٛلخ انوطٔ٘ح ٙذعايخ انـطثٛخ ص.ة  431ؼٕؼخ انـبثن انربيػ.
ة -انًشاسهخ ػٍ طشیق انفبكس:
-ػجطانطهى 78572374 :

ج  -انًشاسهخ ػٍ طشیق انجشیذ يضًوٌ انوصول  :ثؼُٕاٌ انسٕٚاٌ انكبئٍ ةشبضع ذهٛلخ انوطٔ٘ ح ٙذعايخ انـطثٛخ ص.ة  431ؼٕؼخ.

 .9آجبل انشد ػهى يطبنت انُّفبر إنى انًؼهويخ:
ررزهق اٜجبل انوبََٕٛخ نطزّ زٕٚاٌ انرسيبد انجبيؼٛخ نهٕؼؾ ػهٗ يـبنت انُّلبش
حؽت ؿجٛؼخ انًـبنت ٔ ؿجٛؼخ جٕاة انسٕٚاٌ :
اآلجبل انقبَوَیخ نهشد

يوضوع يطهت انُفبر و جواة انذیواٌ

رزى االجبثخ ك ٙاجم اهظبِ:
 15یويب يٍ ربضٚد رٕطم انسٕٚاٌ ثبنًـهت .

 اشا نى ٚزؼًٍ انًـهت انشطٔؽ انسَٛبانًُظٕص ػهٓٛب ٔ اشا رؼهن انًـهت ثٕثبئن
ؿٛط يزٕكطح ثسٕٚاٌ انرسيبد انجبيؼٛخ نهٕؼؾ
ٚوغ اثالؽ انـبنت ثصنك
قجول انطهت:
-إشا كبٌ انطزّ ٚزؼهن ثًـهت َلبش ػبز٘

رزى االجبثخ ك ٙاجم اهظبِ:
 20یويب يٍ ربضٚد رٕطم انسٕٚاٌ ثبنًـهت
أٔ يٍ ربضٚد رظحٛحّ ػٍ ضؼبنخ يؼًَٕخ
انٕطٕل
انزًسٚس ك ٙأجم انجٕاة ثـ :
10أیّبو يغ إػالو ؿبنت انُلبش ثصنك.

انتًذیذ في االجبل:
إشا رؼهّن األيط ثبنحظٕل أٔ االؿالع ػهٗ
ػسّح يؼهٕيبد نسٖ انسٕٚاٌ .

رزى االجبثخ ك ٙاجم اهظبِ:
 41أیّبو يٍ ربضٚد رٕطم انسٕٚاٌ ثبنًـهت.

إشا رؼهّن ؿهت انُلبش ثبالؿالع ػهٗ انًؼهٕيخػهٗ ػ ٍٛانًكبٌ.
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رزى االجبثخ ك ٙاجم اهظبِ:
5أیّبو يٍ ربضٚد رٕطم انسٕٚاٌ ثبنًـهت يغ
إػالو ؿبنت انُلبش ثؼسو االذزظبص أٔ ثئحبنخ
يـهجّ ػهٗ انٓٛكم انًؼُ ٙثّ.
رزى االجبثخ ك ٙاجم اهظبِ:
30یويب يٍ ربضٚد رٕطم انسٕٚاٌ ثبنًـهت.

ػذو االختصبص:
 ك ٙطٕضح رٕكط انًؼهٕيخ يٕػٕع انـهتنسٖ جٓخ ؿٛط انسٕٚاٌ .
استشبسح انغیش:
إشا كبَذ انًؼهٕيخ انًـهٕثخ هس ؼجن روسًٓٚب
يٍ انـٛط إنٗ انسٕٚاٌ ثؼُٕاٌ ؼط٘ٚ ،زؼٍٛ
اؼزشبضح انـٛط نهحظٕل ػهٗ ضأ ّٚحٕل
اإلربحخ انجعئٛخ أٔ انكهٛخ نهًؼهٕيخ.

 ػهٗ انـٛط روسٚى انطزّ ك ٙاجم اهظبِ15یوو ٔٚؼزجط ػسو انطّز ك ٙاٜجبل انًصكٕضح
يٕاكوخ ػًُّٛخ.

 .10انًؼبنیى انًستوججخ نهُفبر إنى انًؼهويخ:
انًجذأ :نكم شرض انحن ك ٙانُلبش إنٗ انًؼهٕيخ ثظلخ يجبَّٛخ .
االستثُبء :إشا كبٌ رٕكٛط انًؼهٕيخ ٚوزؼ ٙجًهخ يٍ انًظبضٚقٚ ،زى إػالو طبحت
انًـهت يؽجوب ثؼطٔضح زكغ يوبثم ػهٗ أٌ ال ٚزجبٔظ شنك انًظبضٚق انحوٛوٛخ انزٙ
رحًهٓب انسٕٚاٌ .ػهًب ثأَّ الًٚكٍ رؽهٛى انٕثبئن انًـهٕثخ إال ػُس رؽهٛى يب ٚلٛس زكغ
شنك انًوبثم.

 .11انطؼٍ في قشاساد انذیواٌ انًتؼهقخ ثحق انُفبر إنى انًؼهويخ:
انطشف انًُفز

طبنت انُفبر انى
انًؼهويخ

انًذیش انؼبو

طبنت انُفبر انى
انًؼهويخ

اآلجبل

انطشیقخ

ك ٙاجم اهظبِ:
ًٚكٍ نـبنت انُلبش ػُس ضكؼّ
انوطاض انًزرص ثرظٕص يـهجّ 20 ،یويب يٍ ربضٚد اػاليّ ثبنوطاض.
انزظهى نسٖ انًسٚط انؼبو نسٕٚاٌ
انرسيبد انجبيؼٛخ نهٕؼؾ.
ك ٙاجم اهظبِ:ٚزؼ ٍٛػهٗ انًسٚط انؼبو انطز 10ایبو يٍ ربضٚد اٚساع يـهت
ك ٙاهطة اٜجبل انًًكُخ.
انزظهى.
ٚؼزجط ضكؼب ػًُٛب. ػسو ضز انًسٚط انؼبو ذالل ْصااالجم.
ك ٙاجم اهظبِ:
ًٚكٍ نـبنت انُلبش ك ٙحبنخ
 20یويب يٍ ربضٚد ثهٕؿّ هطاض
ضكغ يـهت انزظهى يٍ هجم
انًسٚط أ ػُس ػسو ضزِ يٍ ربضٚد انطكغ انظبزض ػٍ انًسٚط انؼبو انّٛ
أ يٍ ربضٚد انطكغ انؼًُ.ٙ
رٕطهّ ثبنًـهت اٌ ٚـؼٍ كٙ
ْصا انوطاض نسٖ ْٛئخ انُلبش.
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ھیئخ انُفبر انى
انًؼهويخ
طبنت انُفبر انى
انًؼهويخ /دیواٌ
انخذيبد انجبيؼي

رجذ انٓٛئخ ك ٙانسػٕٖ ٔٚكٌٕ
هطاضْب يهعيب نهٓٛكم انًؼُ.ٙ

ك ٙاجم اهظبِ:
45یويب يٍ ربضٚد رٕطهٓب ثًـهت
انـؼٍ.

ًٚكٍ نـبنت انُلبش أ انسٕٚاٌ اٌ
ٚـؼٍ ك ٙهطاض ْٛئخ انُلبش انٗ
انًؼهٕيخ ايبو انًحكًخ االزاضٚخ.

ك ٙاجم اهظبِ:
30یويب يٍ ربضٚد االػالو ثبنوطاض.

7

