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 بـــالغ
 

  الوهنيهناظرة بالولفات للتسجيل بشهادات الواجستير

2020/2021بعنواى السنة الجاهعية   

 عن فتح مناظرة بالممفات لمتسجيل بشيادات الماجستير المعيد العالي لمدراسات التكنولوجية بقبمي عمني
 بالنسبة لحاممي الشيادة الوطنية لإلجازة 2020/2021بعنوان السنة الجامعية  (M1) الميني سنة أولى

كما يمكن لحاممي الشيادة الوطنية في اليندسة الترشح لمتسجيل .أو ما يعادليا عمى األقل" أمد"في نظام 
 :التاليةاالختصاصات  وتخّص ىذه المناظرة. (M2) بالسنة الثانية

 
 طاقة االستيعاب االختصاصات المطموبة االختصاص

 تخزين وتبريد وتثمين منتجات التمور
Entreposage frigorifique et 
valorisation des produits 

dattiers 

 ىندسة األساليب الغذائية -
 الصناعات الغذائية -
االختصاصات ذات العالقة  -

 بالصناعات الغذائية
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 الفالحة الصحراوية
Agronomie Saharienne 

  البيولوجيا -
 الجيولوجيا  -
 االختصاصات الفالحية ذات  -

 العالقة
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 :عموم وتقنيات المياه
والصيانة والتحكم عن بعد  الري

Sciences et Techniques des 
Eaux : Irrigation, Maintenance 
et Pilotage à distance 

 جيولوجيا -
 عموم المياه -
 العموم الفالحية -
 اليندسة الكيربائية -
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 .يمكن الترشح الختصاصين كحدأقصى
 

 تقدين هلف الترشح
 
 http://www.isetke.rnu.tn/fra/mastere:تتم المشاركة  بالتسجيل عن بعد عبر موقع المعيد .1

 .وطباعة مطمب الترشح
 
  :إرسال الممف عن طريق البريد المضمون الوصول عمى العنوان التالييتولى المترشح  .2

 

 " قبمي4225 المعهد العالي لمدراسات التكنولوجية بقبمي مكتب بريد الواحة "
 

 2020  أوت28وذلك في أجل أقصاه يوم 
 

  رقم الممف/مصمحة الماجستير : يجب عمى المترشح ان يحدد عمى الظرف المالحظة التالية
 )ِيؤخذ رقم الممف من مطبوعة الترشح)

 

: الوثائق الوطلوبة
 (بعد القيام بالتسجيل عن بعد) المعيد تسحب من موقع واببطاقة الترشح .1
 نسخة من شيادة الباكالوريا .2
 الجامعيةشيادة النسخة من  .3
 نسخة من شيادة سحب الترسيم إن وجدت .4
 نسخة من كشوف األعداد لكل سنوات الدراسة الجامعية .5
 نسخة من كشف أعداد الباكالوريا .6
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .7
 صورة شمسية .8
 .يحمل العنوان الشخصي لممترشح خالص معموم البريد (01) ظرف واحد .9

 
 

http://www.isetke.rnu.tn/fra/mastere
http://www.isetke.rnu.tn/fra/mastere


  :هام جدا

 
 .ال يقبل اي مطمب ترشح مكتوب باليد او لم يقم صاحبو بالتسجيل بموقع الواب  -
. ال يقبل اي ممف تنقصو وثيقة من الوثائق المطموبة -
.  معطيات خاطئة او منقوصة  يتضمنيمغى اي ترشح -
 .المحددةال تقبل الممفات الواردة بعد اآلجال  -

 
عبر موقع  واب المعيد وعبر رسائل موجية سبتمبر  15 يومقائمة المقبولين يتم اإلعالن عن 

 .لكل مترشح
 

  
 
 
 
 

 .للقص وإلصاقها وجوبا على الظرف الخارجي - 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ................. :رقم الملف/ مصلحة الماجستير
 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي
  قبلي4225مكتب بريد الواحة 

 
 


