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  بالغ

  اجس�تري ملالرتحش �ل�سجیل �
 2021-2022بعنوان الس�نة اجلامعیة 

  
 املاجستريختلف شعب مبللدراسة للتسجيل فتح �ب الرتشح عن وان �لقري  للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا العايل املعهدإدارة تعلم 

  .2021-2022 امعيةبعنوان السنة اجل

 ستيعابطاقة اإل .1

  مهينالتسجيل للدراسة �لسنة األوىل ماجستري 

 :كاآليت املفتوحة البقاع عدد حدد

  املقا�د  رشوط املشاركة واملس�توى املاجس�تري

 يف ملهيناجس�تري االس�نة ا�ٔوىل مل
  الهندسة املیاكنیك�ة

 كالور� ا أكثر بعد الب أو واتسن )03(ثالث   الدراسة فيه تدوم جامعيا تكوينا ختتم شهادة 

  أو  ةاهلندسة امليكانيكي اختصاصيف األستاذية  أو التطبيقية األساسية اإلجازة شهادةمتحصل على

  ..ُمماثل اختصاص

  مقعدا 45

 يف ملهيناجس�تري  االس�نة ا�ٔوىل مل
  صیانة ا�ٔنظمة الصناعیةالترصف يف 

 كالور� ا أكثر بعد الب أو سنوات )03(ث ثال  الدراسة فيه تدوم جامعيا تكوينا ختتم شهادة 

 أو  ةاهلندسة امليكانيكياألستاذية يف اختصاص  أو التطبيقية أو األساسية اإلجازة متحصل على شهادة

  ..ُمماثل اختصاص

  مقعدا 45

 يف ملهيناجس�تري  االس�نة ا�ٔوىل مل
  التحمك يف ا�ٔنظمة  الهندسة الكهر�ئیة

 كالور�ا بعد الب أكثر أو سنوات )03(ثالث   الدراسة فيه تدوم جامعيا تكوينا ختتم شهادة  

 ُمماثل و اإلعالمية الصناعية أو اختصاص اآلليةاألستاذية يف اختصاص  أو اإلجازة متحصل على شهادة..  
  مقعدا 45

 اجس�تري البحث يفالس�نة ا�ٔوىل مل
 و ا��لیة "  الهندسة الكهر�ئیة

  "الصناعیة إال�الم�ة

 كالور�ا البسنوات بعد  )03(ثالث   الدراسة فيه تدوم جامعيا ناتكوي ختتم شهادة 

 و اإلعالمية الصناعية  اآلليةالتطبيقية يف اختصاص  اإلجازة أو اإلجازة األساسية متحصل على شهادة

(AII) أو EEA ُمماثل أو اختصاص..  

  مقعدا 30

 اجس�تري البحث يفالس�نة ا�ٔوىل مل
 و ا��لیة "  الهندسة الكهر�ئیة

  "الصناعیة إال�الم�ة

 كالور�ا البسنوات بعد  )05( مخس  الدراسة فيه تدوم جامعيا تكوينا ختتم شهادة 

  ُمماثل يف اختصاص أو  اهلندسة الكهر�ئيةمتحصل على  شهادة املاجستري املهين  يف اختصاص.  
 مقاعد 10

 اجس�تري البحث يفمل الثانیةالس�نة 
 و ا��لیة "  الهندسة الكهر�ئیة

  "الصناعیة �الم�ةاالٕ 

 كالور�ا البسنوات بعد ) 05(مخس  فيه الدراسة تدوم جامعيا تكوينا ختتم شهادة 

 ُمماثل أو اختصاص  يف اختصاص اهلندسة الكهر�ئية اهلندسة متحصل على شهادة.  
  مقعدا  15
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  للدراسةاآلجال احملددة 

وت أ 10بداية من صدور البالغ إىل غاية   .تسجيل مطلب الرتشح عن بعد

  2021أوت  15  يوم بداية من   اإلعالن على موقع واب املعهد على قائمة املقبولني مبدئيا و قائمة االنتظار  2021

  2021أوت   25 إىل غاية يوم �لنسبة للطلبة املقبولني مبدئيا و الطلبة الواردة أمساؤهم بقائمة االنتظار عن طريق الربيد مضمون الوصول ورقي  إرسال ملف التسجيل

  2021  سبتمرب 02 بداية من �ريخ  .بتعليقها ىف املكان املخصص للماجستري �ملعهد أو على موقع الواب للمعهد  يقع اإلعالن على القائمة النهائية للمقبولني

 (www.inscription.tn)عن بعد �لنسبة للقائمة التكميلية  إستخالص معلوم التسجيل

   

  2021سبتمرب  30سبتمرب إىل  23من 

 شروط ومقاييس القبول .2

 التسجيل للدراسة �لسنة األوىل ماجستري مهين 

 .�لنسبة لطلبة اإلجازة طيلة املسار الدراسي مرة من أكثر الرسوب عدم -

 .�لنسبة لطلبة املعاهد التحضريية املسار الدراسيمرتني طيلة  من أكثر الرسوب عدم -

  :ذلك �عتماد املعادلة التالية  يتم ترتيب الطلبة الذين تتوفر فيهم شروط املشاركة يف حدود طاقة اإلستيعاب و -

   التطبيقيةخاص �ملتحصلني على اإلجازة 

 

 

   يف السنوات الثالث لدورة الرئيسيةعلى كل سنة جناح من ا) 1(تنفيل بنقطة واحدة : ت.  

 نقاط من العدد اجلملي) 3(عند حصول الطالب على عقوبة �ديبية ، يتم طرح ثالث :  1ط. 

 من العدد اجلملي) 1(عند الرسوب املسموح به خالل املسار الدراسي يتم طرح نقطة :  2ط. 

 :S5 معدل السداسي اخلامس 

  األساسيةخاص �ملتحصلني على اإلجازة 

 

    

  األستاذية ادةشهخاص �ملتحصلني على 

  

 

 2) / معدل السنة الثانية+ ألوىل معدل السنة ا= (األستاذية  ادةھمعدل املرحلة األوىل خاص �ملتحصلني على ش  

 حبث التسجيل للدراسة �لسنة األوىل ماجستري 

 .�لنسبة لطلبة اإلجازة طيلة املسار الدراسي مرة من أكثر الرسوب عدم -

 .�لنسبة لطلبة املعاهد التحضريية املسار الدراسيمرتني طيلة  من أكثر الرسوب عدم -

 :ذلك �عتماد املعادلة التالية  ط املشاركة يف حدود طاقة اإلستيعاب ويتم ترتيب الطلبة الذين تتوفر فيهم شرو  -

 

 

  

  2ط – 1ط –ت +  S5*2/(4م +2م+1م( معدل الثالث سنوات= العدد اجلملي 

  2ط – 1ط –ت +  3)/3م +2م+1م( معدل الثالث سنوات= لعدد اجلملي ا

  3)/2ط – 1ط –ت + معدل السنة الرابعة  + معدل السنة الثالثة + املرحلة األوىل  معدل  (
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   خاص �ملتحصلني على اإلجازة 

  

 

 الو�ئق املطلوبة يف ملف الرتشح .3

مع العلم أن كل معطيات مغلوطة  التعريف �إلمضاء معمث يُطبع و ُميضى من قبل املرتشح  مطلب الرتشح بُعّمر بدقة -

 .ترد يف املطلب ختص املسار الدراسي للمرتشح ينجرعنها رفض املطلب 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 .من مجيع الشهائد العلمية مبا يف ذلك شهادة الباكالور� نسخة مطابقة لألصل -

 ).جناح و رسوب( وات اجلامعيةالسن لكل من كشوفات األعداد نسخة مطابقة لألصل -

 ...).شهادة مغادرة -إعادة التوجيه  -سحب الرتسيم (الو�ئق املؤيدة لعدم الرسوب  -

 صورة مشسية  -

 .ظرفان خالصا معلوم الربيد حيمالن العنوان الشخصي للمرتشح -

 
 هامة مالحظات .4

املناهج  اعتمادحول الشروع يف  2018املؤرخة يف مارس  1386التعليم العايل عدد  عمال مبراسلة وزارة -

فإنه �مكان أصحاب اإلجازة األساسية و اإلجازة التطبيقية املشاركة  ديدة على مستوى شهادات املاجستري،اجل

 .على قدم املساواة املهيناجستري امليف الرتشح للتسجيل يف شهادة 

 .�لقريوان عن طريق الربيد مضمون الوصولالتطبيقية والتكنولوجيا  للمعهد العايل للعلوميتم إرسال امللف حصر�  -

 .ها بدقةذلك بعد تعمري  لى الظرف اخلارجي وجيب إلصاق القصاصة املصاحبة للبالغ ع -

يُؤخذ بعني  ؤسسة بعد فوات اآلجال احملددة ويُرفض كل ملف تنقصه إحدى الو�ئق املذكورة أعاله أو يرد على امل -

 .  ختم مكتب الربيد اإلعتبار �ريخ

 .املطلوب االختصاصال تقبل امللفات يف غري  -

 .معلوم التسجيل عن بعد يف ماجستري معينة فإنه ال حيق للطالب تغري التسجيل يف ماجستري آخر استخالص صورة يف -

  

  

  

  2ط – 1ط –ت +  4)/3م +2م+)1م*(2( معدل الثالث سنوات= العدد اجلملي 

:�ُرسل ملف ال�سجیل عن طریق الربید مضمون الوصول �ىل العنوان التايل   
د العايل �لعلوم التطبیق�ة والتك�ولوج�ا �لقريوان املعه   

3140الطریق احلزام�ة  دار ا�ٔمان القريوان   

 مد�ر املعهد

 الهادي ا�ویيب


