الجمهور ة التونس ة
وزارة التعل م العا وال حث العل

ﺟاﻣــعة ﺟندو ة
المعهد العا للغات التطب ق ة واﻹعﻼﻣ ة ب اﺟة
ال تا ة ك/لـ ـ

جة ﰲ2021-7-08 :

ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼغ
ﻳﻬﻢ إدارة اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ ﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺒﺎﺟﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 أن نسﺒﺔ اﻟنجﺎح اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻌﻬﺪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘصرﻳﺢ ﺑنﺘﺎئج اﻟﺪورة اﻟرئﻴسﻴﺔ ودورة اﻟﺘﺪارك ﻫﻲ  %68ﻣرﺷﺤﺔ
ﻟﻺرﺗفﺎع ﻋﺘﺒﺎر أن ﺑﻌض طﻠﺒﺔ اﻹﺟﺎزات اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﱂ ﻳنﺎقشﻮا ﺑﻌﺪ أو ﺑصﺪد إصﻼح ﻣشﺎرﻳﻊ ﲣرﺟﻬﻢ.
 أن نسﺒﺔ اﻟنجﺎح اﻟفﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠسنﺔ اﻷوﱃ أﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻫﻲ ﰲ ﺣﺪود  %40ﺣﻴﺚ أن ﺣﻮاﱄ نصﻒ اﳌسجﻠﲔ
ﺑﺪورة اﻟﺘﺪارك ﻣنﻘﻄﻌﻮن أو ﻣﻌنﻴﻮن ﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺟﻴه وﻣنﻬﻢ أﻛﺜر ﻣﻦ  20طﺎﻟﺒﺎ ﻣﻌﺪﻻ ﻢ أقل ﻣﻦ 20/8
و أﻛﺜرﻫﻢ ﳍﻢ ﻣﻌﺪﻻت أقل ﻣﻦ  20/1ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴنه اﻟراﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠنﺘﺎئج
http://www.islaib.rnu.tn/upload/1625520541.pdf

 أﻻّ دخل ﻟﻺدارة أو ا ﻠس اﻟﻌﻠﻤﻲ أو إدارﰐ اﻷقسﺎم ﻟنﺘﺎئج اﳌصرح ﺎ واﻟﱵ ﺗﺘﻮﻻﻫﺎ ﳉﺎن اﻹﻣﺘﺤﺎ ت
اﻟﱵ ﻫﻲ ﺳﻴﺪة نفسﻬﺎ وﺗﻌﻤل ﲟﻌﺎﻳﲑ اﻹرﺗﻘﺎء :ﺳﻘﻒ اﻹﺳﻌﺎف 45 ،رصﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷقل ﻣﻦ ،60
ﻣﻌﺪل  20/9ﰲ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ إﱁ ...وأﻻ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﺳﻘﻒ اﻹﺳﻌﺎف اﳌﻌﺘﻤﺪ ﳌﻌﻬﺪ ﻣنذ ﺳنﻮات
وﻫﻮ 20/9.9ﻟﻠسنﻮات اﻷوﱃ واﻟﺜﺎنﻴﺔ و  20/9.8ﻟﻠسنﻮات اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﻤﺎ أقره ا ﻠس اﻟﻌﻠﻤﻲ ،وأن
ﻣﻌﺪل  20/9.99ﻻ ﳜﻮل ﻟصﺎﺣﺒه اﻹرﺗﻘﺎء ﰲ اﻟﺪورة اﻟرئﻴسﻴﺔ ﺑﻜل اﳌﺆﺳسﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺘﻮنسﻴﺔ.
 أن ﻣﻘﱰح ﺗﻐﻴﲑ ﺗسﻤﻴﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﳜﺺ ﺣذف ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ" ﺣﻴﺚ أن اﻹﺟﺎزات أصﺒﺤﺖ وطنﻴﺔ ﰲ
إطﺎر ﻣشروع اﻟﻮزارة ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﳌسﺎرات ،وأن قسﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻫﻮ ﻣﻜسﺐ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ واﳉﺎﻣﻌﺔ واﳉﻬﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ
اﻟﺘفﻜﲑ ﰲ اﻹﺳﺘﻐنﺎء ﻋنه وقﺪ ﰎ ﰲ ﻫذا اﻟسﺪاﺳﻲ ﺑفﻀل ﺗﻀﺎﻓر اﳉﻬﻮد إﻳﺪاع ﻣﻠﻒ ﻹﻋﺎدة ﻫﻴل
ﻣﺎﺟسﺘﲑ ﻣﻬﲏ ﻟﻘسﻢ وﻓﺘﺤﺖ إدارة اﳌﻌﻬﺪ خﻄﻄﺎ ﻻنﺘﺪاب وﺗرقﻴﺔ أﻛﺜر ﻣﻦ  15أﺳﺘﺎذ ﺑه .ﻛﻤﺎ أن
ﺑﻘسﻢ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اخﺘصﺎص وﺣﻴﺪ وﺗسﻌﻰ إدارة اﳌﻌﻬﺪ إﱃ ﺗﺪﻋﻴﻤه خﺘصﺎصﺎت أخرى ﻛﻘسﻢ اﻟﻠﻐﺎت.
 أﻻ دخل ﻹدارة اﳌﻌﻬﺪ ﺑرﻓﻊ و ﺣﻂ ﳎﻤﻮع اﻟنﻘﺎط ) (scoreﻟﻠﺘﻮﺟﻴه اﳉﺎﻣﻌﻲ وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮم
ﻳسﺎوي ﳎﻤﻮع نﻘﺎط آخر طﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟه ﻟﻺخﺘصﺎص اﳌﻌﲏ ﳌﻌﻬﺪ اﻟسنﺔ اﳌنﻘﻀﻴﺔ.
 وأن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮوجﻪ ﻃﻠﺒة وأﺑﻨﺎء ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﳌعهد ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻹجﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ
ﻣﻐﺎﻟﻄﺎت وﺗﻀﻠﻴﻞ ﻳﻀﺮ ﺑﺴﻤعة اﳌعهد وﻃﻠﺒة اﳌعهد.
اﻹدارة

