
      
 

 بـــالغ

تقدمي ملفاث الترشح للتسجيل بشهادة املاجستري 
 2021/2022السنت اجلامعيت 

 

املذسجح يف َظاو إيذ اختظاص ُْذسح داخهٍح نهسُح اجلايؼٍح ْين املاجستري املػٍ فتخ يُاظشج تاملهفاخ نهتسجٍم تشهادج   نهفُىٌ واحلشف تسٍذي تىصٌذ املؼهذ انؼايلإداسجتؼهى 
2021/2022. 

 :الىثــائق املطلىبت -1

  يٍ كم انشهائذ املتذظم ػهٍها اتتذاء يٍ انثاكانىسٌامطابقت لألصلَسخح . 

  (اٌ وجذ) يٍ يهذق انشهادج مطابقت لألصلَسخح. 

 ايؼٍح يٍ كشىفاخ األػذاد نكم سُىاخ انذساسح اجلمطابقت لألصل َسخح. 

 َسخح يٍ تطاقح انتؼشٌف انىطٍُح. 

 ػُىاٌ املتششخ   حيًم خانض يؼهىو انربٌذظشف. 

 استًاسج انتششخ. 

. ْزا وسٍتى ػشع يهفاخ انتششخ ػهى جلُح انقثىل نتشتٍثها وانتظشٌخ مبٍ مّت قثىهلى
  :مالحظت هامت 

. كم خطأ أو َقظاٌ يف االسشاداخ ٌتشتة ػُّ اقظاء يهف انتششخ                  -
ال تقثم املهفاخ يُقىطح انىحائق االداسٌح وانثٍذاغىجٍح                   -

 :شروط الترشح -2

أو االستارٌح او يا ٌؼادهلا يف تظًٍى انفضاء " أيذ"يف َظاو  (اساسٍح أو تطثٍقٍح)ميكٍ اٌ ٌتششخ هلزِ املُاظشج انطهثح املتذظهني ػهى انشهادج انىطٍُح نالجاصج                    -
 . اختظاص اهلُذسح انذاخهٍح أو انسٍُىغشافٍا او اهلُذسح املذٍَح

 .ال تقثم يهفاخ انطهثح انشاسثني اكخش يٍ يشج خالل سُىاخ االجاصج او االستارٌح او يا ٌؼادهلا                   -

:  طريقت تقدمي ملف الترشح
 اىل غاٌح 2021 جىيليت 26يىم االثنني           ٌتىىل املتششخ حتًٍم استًاسج انتششخ يٍ يىقغ واب املؼهذ وتؼًريْا وتقذميها يظذىتح تانىحائق املطهىتح يثاششج نالداسج تذاٌح يٍ 

يىم اجلمعت  اىل غاٌح  2021 اوث 10 يىم الثالثاء او اسساهلا ػٍ طشٌق انربٌذ يضًىٌ انىطىل تذاٌح يٍعه طريق مكتب الضبظ بالمعهد  2021 اوث  20يىم اجلمعت 
                            .  9117 سيدي بىزيد 73ب .ص  والحرف المعهد العالي للفىىن : ػهى انؼُىاٌ انتايل2021 اوث  20

. (اعتماد ختم وتاريخ مكتب الضبظ بالمعهد أو البريد). ال ٌُظش اال يف املطانة انىاسدج يف االجال وانيت تتضًٍ كم انىحائق املطهىتح:مالحظت

 :معايري القبىل -3

سٍتى اػتًاد انظٍغح انتانٍح الدتساب انؼذد اجلًهً نتشتٍة املتششذني       

  2ط +  1ط +  1ت + 3 / (معدل السداسي األول مه السىة الثالثة + معدل السىة الثاوية +معدل السىة األولى)=  العدد الجملي

 .ػهى كم سُح جناح يٍ انذوسج انشئٍسٍح (1)+ تُفٍم تُقطح وادذج : 1خ -             

 .ػُذ دظىل انطانة ػهى ػقىتح تأدٌثٍح (3-)طشح حالث َقاط  : 1ط-      
 .ػُذ انشسىب يشج وادذج خالل سُىاخ اإلجاصج أو األستارٌح (1-)طشح َقطح وادذج  : 2ط-     

 : التصريح بنتائج القبىل  -4

. 2021 اوث 27يىم اجلمعت او تاالتظال تاداسج املؼهذ تذاٌح يٍ   www.isamsb.rnu.tnميكٍ االطالع ػهى َتائج تقٍٍى املهفاخ مبىقغ واب املؼهذ     
  :طاقت اإلسـتـعاب -5

 . طانة40 دذدخ طاقح اإلسـتؼاب ب 

 .2021 سبتمرب 08 إىل غاٌح 2021 اوث 31 يىمٌذػى انطهثح املقثىنني إىل انتسجٍم ػٍ تؼذ وجىتا تذاٌح يٍ *

 .يف طىسج ػذو االنتضاو تانتسجٍم يف اَجال ،ٌؼترب انطانة يتخهٍا وٌتى شطة امسّ يٍ قائًح انُاجذني* 

التىنسيت اجلمهىريت  
انؼهًً وانثذج انؼايل انتؼهٍى وصاسج  

 جامعت القريوان 
 املؼهذ انؼايل نهفُىٌ واحلشف

 تسٍذي تىصٌذ

http://www.isamsb.rnu.tn/
http://www.isamsb.rnu.tn/

