
 املؼهذ اٌؼايل ٌٍفٕىْ واحلشف تسُذٌ تىصَذ
2019/2020تالؽ  تسجًُ اٌغٍثح تؼٕىاْ اٌسٕح اجلاِؼُح   

 

َؼٍُ ِذَش املؼهذ اٌؼايل ٌٍفٕىْ واحلشف تسُذٌ تىصَذ وافح اٌغٍثح املٕتّني إىل املؼهذ أْ اٌتسجًُ َتُ وجىتا وحظشَا ػرب املىلغ املىحذ 
www.inscription.tn حسة اٌشوصٔاِح اٌتاٌُح : 

 : عٍ بعدانطهبت انمدايىحسجٍم  .1

 ِىاػُذ اٌتسجًُ
 ِٓ إىل 

2019 أوخ 28  إىل 2019 أوخ 15ِٓ  

 إٌاجحىْ يف اٌذوسج اٌشئُسُح ودوسج اٌتذاسن
: عٍثح اٌسٕح اٌخأُح ِٓ املاجستري املهين يف تظُُّ اٌفضاء

 ٕ٘ذسح داخٍُح

عٍثح اٌشاسثىْ يف اٌسٕح االوىل ِٓ املاجستري املهين يف تظُُّ اي
ٕ٘ذسح داخٍُح: اٌفضاء  

2019 سثتّرب 04 2019 أوخ 15    تسجًُ استخٕائٍ  

 
 :حسجٍم انطهبت اجلدد عٍ بعد .2

 ِىاػُذ اٌتسجًُ
 ِٓ إىل

2019 أوخ 25 إىل 2019 أوخ 01  

 :انخسجٍم عٍ بعد بانُسبت نهطهبت املعٍُني بإعادة انخىجٍّ أو انُمهت .3

 10ٌخى حسجٍم انطهبت انذٌٍ متج َمهخهى أو اعادة حىجٍههى سىاء يٍ لبم اجلايعاث أو يٍ لبم االدارة انعايت نهشؤوٌ انطانبٍت يف أجم ألصاِ ٌىو 
. 2019سبخًرب 

 :حسجٍم طهبت املاجسخري اجلدد عٍ بعد  .4

آخز اجم " َظاو أيد"اخخصاص ُْدست داخهٍت : بانُسبت نهطهبت اجلدد املمبىنني نهخسجٍم نهسُت األوىل يٍ املاجسخري املهين يف حصًٍى انفضاء
 .2019 سبخًرب 10نهخسجٍم 

:يعانٍى انخسجٍم **/   
  ِؼٍىَ اٌتسجًُ دَٕاسا30 )ِفظٍح وّا ٍٍَ  دٌُارا 39: (اإلجاصج اٌتغثُمُح واإلجاصج األساسُح)اٌمسظ األوي ٌٍسٕىاخ األوىل واٌخأُح واٌخاٌخح  

 ِؼٍىَ االخنشاط يف تؼاؤُح احلىادث  2000ٍُُِ+  ِؼٍىَ اٌربَذ  دَٕاسا2ْ+  ِؼٍىَ االخنشاط يف اٌظٕذوق اٌىعين ٌٍضّاْ االجتّاػٍ  دٔأري5 + 
 .(املذسسُح واجلاِؼُح 

  دٌُارا20: (اإلجاصج اٌتغثُمُح واإلجاصج األساسُح)اٌمسظ اٌخاين ٌٍسٕىاخ األوىل واٌخأُح واٌخاٌخح . 

 دٌُارا70: حذد ِؼٍىَ اٌتشسُُ املتؼٍك تاٌتسجًُ االستخٕائٍ يف االِتحأاخ تسثؼني دَٕاسا . 

 دٌُارا69:   ٕ٘ذسح داخٍُح: اٌمسظ األوي ٌغٍثح املاجستري املهين يف تظُُّ اٌفضاء .  

 دٌُارا50: ٕ٘ذسح داخٍُح: اٌمسظ اٌخاين ٌغٍثح املاجستري املهين يف تظُُّ اٌفضاء  

 
 

http://www.inscription.tn/


 

  ميىٓ ٌٍغاٌة دفغ ِؼاٌُُ اٌتسجًُ ٌٍمسغني األوي واٌخاين ِؼا وَىىْ ِؼٍىَ اٌتسجًُ املغٍىب يف ٘زٖ احلاٌح جمّىع ِؼٍىٍِ اٌمسظ األوي
 .واٌخاين

  ٍتشًّ اٌمشوع اجلاِؼُح اٌمشوع اٌيت تسٕذ٘ا وصاسج )َؼفً ِٓ دفغ اٌمسظ اٌخاين ِٓ ِؼاٌُُ اٌتسجًُ اٌغٍثح املتّتؼىْ مبٕحح أو لشع جاِؼ
 CNSS+CNRPS)اٌتؼٍُُ اٌؼايل واٌثحج اٌؼٍٍّ و تىٕىٌىجُاخ املؼٍىِاخ واالتظاي وطٕذولٍ اٌضّاْ االجتّاػٍ 

 :انىثائك املطهىبت السخكًال يهف انخسجٍم  .5

  طىس مشسُح، ٔسخح ِٓ تغالح اٌتؼشَف اٌىعُٕح، ٔسخح ِٓ وشف أػذاد اٌثاواٌىسَا،2وطً دفغ ِؼاٌُُ اٌتسجًُ، : تإٌسثح إىل اٌغٍثح اجلذد - 

 .تغالح إسشاداخ تسحة ِٓ إداسج املؼهذ

 . طىس مشسُح وتغالح إسشاداخ تسحة ِٓ إداسج املؼهذ2وطً دفغ ِؼاٌُُ اٌتسجًُ، : تإٌسثح إىل اٌغٍثح اٌمذاًِ املٕتّني إىل املؤسسح- 

 طىس مشسُح، ٔسخ ِٓ وشف اإلػذاد ٌٍسٕىاخ 2وطً دفغ ِؼاٌُُ اٌتسجًُ، : تإٌسثح إىل اٌغٍثح اٌمذاًِ اٌمادِني ِٓ ِؤسساخ أخشي - 
 .اٌساتمح  ِشهىد مبغاتمتها ٌألطً وتغالح إسشاداخ تسحة ِٓ إداسج املؼهذ

 :انفحض انطيب اجلايعً .6
  ٌٔظشا إلجشاء اٌغٍثح اجلذد اٌفحض اٌغيب اجلاِؼٍ يف ألشب ِشوض طحح أساسُح ملمش سىٕاُ٘، تؼٍُ إداسج املؼهذ اٌؼايل ٌٍفٕىْ واحلشف تسُذ

تىصَذ مجُغ اٌغٍثح اجلذد املىجهني إٌُها أٗ ػٍُهُ االستظهاس تىطً إَذاع املٍف اٌغيب ٌذي اٌفشَك اٌظحٍ تاملؤسسح ورٌه ٌٍحظىي ػًٍ 
 .شهادج اٌتسجًُ وتغالح اٌغاٌة

  أِا تإٌسثح إىل اٌغٍثح اجلذد املؼُٕني تاٌٍماءاخ اٌغثُح فأٗ َتؼني ػٍُهُ االتظاي تاٌفشَك اٌظحٍ تاملؤسسح وإمتاَ ٘زٖ اٌؼٍُّح واالستظهاس ٌذي
 (شهادج اٌتسجًُ وتغالح اٌغاٌة)اإلداسج مبا َفُذ رٌه ٌُتّىٕىا ِٓ احلظىي ػًٍ مجُغ وحائمهُ اجلاِؼُح 

: روسَايت انخسجٍم انُهائً .7
 أٌاو يفخىحت واسخكًال انىثائك انسُت وانشعبت

اٌغٍثح اجلذد  )اإلجاصج اٌتغثُمُح يف اٌتظُُّ واإلجاصج األساسُح يف اٌتظُُّ : اٌسٕح األوىل
 2019 سثتّرب 02 (واٌشاسثىْ

 (اٌغٍثح اجلذد)اختظاص فٓ حائغٍ:فٕىْ تشىٍُُح:اإلجاصج اٌتغثُمُح يف اٌفٕىْ املشئُح: اٌسٕح األوىل

 (اٌغٍثح اجلذد واٌشاسثىْ )ٕ٘ذسح داخٍُح :اإلجاصج األساسُح يف تظُُّ اٌفضاء: - اٌسٕح اٌخأُح
(اٌغٍثح اجلذد واٌشاسثىْ )إشهاس خغٍ : اإلجاصج اٌتغثُمُح يف تظُُّ اٌظىسج: اٌسٕح اٌخأُح 2019 سثتّرب 04  

          (اٌغٍثح اجلذد )االتتىاس اٌظٕاػٍ : اإلجاصج األساسُح يف تظُُّ املٕتىد: اٌسٕح اٌخأُح

(اٌغٍثح اجلذد واٌشاسثىْ )اإلجاصج اٌتغثُمُح يف تظُُّ اٌفضاء :- اٌسٕح اٌخاٌخح  
 2019 سثتّرب 05            (اٌغٍثح اجلذد )اإلجاصج األساسُح يف تظُُّ اٌفضاء - 
  (اٌغٍثح اجلذد )إشهاس خغٍ : اإلجاصج اٌتغثُمُح يف تظُُّ اٌظىسج : اٌسٕح اٌخاٌخح

 اٌتسجًُ االستخٕائٍ
 2019 سثتّرب 06

ٕ٘ذسح داخٍُح: اٌسٕح اٌخأُح ِٓ شهادج املاجستري املهين يف تظُُّ اٌفضاء  
ٕ٘ذسح داخٍُح: اٌسٕح األوىل ِٓ شهادج املاجستري املهين يف تظُُّ اٌفضاء  2019 سثتّرب10إىل2019 سثتّرب05ِٓ  

 .َتؼني ػًٍ اٌغاٌة استىّاي اٌتسجًُ تتىفري اٌىحائك املغٍىتح املزوىسج أػالٖ

انطانب انذي ال ٌهخحك باملؤسست خالل يدة حخجاوس أسبىعا يُذ اَطالق اندروس ٌخعزض نهعمىباث املُصىص عهٍها بانُظاو   :يـالحـظت
  نهًعهد انداخهً

 


