
  

 الجمھوریة التونسیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 
 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجیة
المعھد العالي للدراسات التكنولوجیة 

 بقبلي
 

 

 بـــالغ
 

  المھني مناظرة بالملفات للتسجیل بشھادات الماجستیر

2020/2021بعنوان السنة الجامعیة   

 عن فتح مناظرة �الملفات للتسجیل �شهادات الماجستیرالمعهد العالي للدراسات التكنولوج�ة �قبلي  علن�

�النس�ة لحاملي الشهادة الوطن�ة لإلجازة  �2020/2021عنوان السنة الجامع�ة  (M1) أولى سنة المهني

 للتسجیل الترشح الهندسة في الوطن�ة الشهادة لحاملي �م�ن �مافي نظام "أمد" أو ما �عادلها على األقل.

  :التال�ةاالختصاصات  وتخّص هذه المناظرة. (M2) الثان�ة �السنة

  

  طاقة االست�عاب  االختصاصات المطلو�ة  االختصاص

  التمور منتجاتوتبر�د وتثمین  تخز�ن

Entreposage frigorifique et 

valorisation des produits 

dattiers  

 هندسة األسالیب الغذائ�ة - 

 الصناعات الغذائ�ة - 

االختصاصــــــــــات ذات العالقــــــــــة  - 

  �الصناعات الغذائ�ة

25  

  الفالحة الصحراو�ة

Agronomie Saharienne  

  البیولوج�ا  - 

  الجیولوج�ا  - 

االختصاصــــات الفالح�ــــة ذات   - 

  العالقة

25  

  :علوم وتقن�ات الم�اه

  الص�انة والتح�م عن �عدو  الر� 

Sciences et Techniques des 

Eaux : Irrigation, Maintenance 

et Pilotage à distance 

 جیولوج�ا - 

 علوم الم�اه - 

 العلوم الفالح�ة - 

  الكهر�ائ�ةالهندسة - 

25  

 



 .أقصى �حد الختصاصین الترشح �م�ن

 

  تقدیم ملف الترشح
 

 http://www.isetke.rnu.tn/fra/mastere:المعهد موقع عبر �عد عن �التسجیل المشار�ة تتم .1

 .الترشح مطلب وط�اعة

 

 : التالي العنوان على الوصول المضمون  البر�د طر�� عن الملف إرسال یتولى المترشح .2

 

 "قبلي 4225المعهد العالي للدراسات التكنولوج�ة �قبلي م�تب بر�د الواحة  "

 

 2020 اوت 28 یوم أقصاه أجل في وذلك

 

  الملف رقم /الماجستیر مصلحة:  التال�ة المالحظة الظرف على �حدد ان المترشح على یجب

  )الترشح مطبوعة من الملف رقم خذؤ (یِ 

 

  الوثائ� المطلو�ة:

 )�عد عن �التسجیل الق�ام �عد(المعهد تسحب من موقع واب �طاقة الترشح .1

 ال�اكالور�انسخة من شهادة  .2

 الجامع�ةشهادة النسخة من  .3

 نسخة من شهادة سحب الترس�م إن وجدت .4

 نسخة من �شوف األعداد لكل سنوات الدراسة الجامع�ة .5

 نسخة من �شف أعداد ال�اكالور�ا .6

 نسخة من �طاقة التعر�ف الوطن�ة .7

 شمس�ة صورة .8

 .البر�د معلوم خالص للمترشح الشخصي العنوان �حمل) 01( واحد ظرف .9

  
 



   :جدا ھام
  

 ال �قبل ا� مطلب ترشح م�توب �الید او لم �قم صاح�ه �التسجیل �موقع الواب . - 

  ال �قبل ا� ملف تنقصه وث�قة من الوثائ� المطلو�ة. - 

  معط�ات خاطئة او منقوصة. یتضمن  یلغى ا� ترشح - 

  المحددة.ال تقبل الملفات الواردة �عد اآلجال  - 

 

عبر موقع  واب المعهد وعبر رسائل موجهة  سبتمبر 15 یوم المقبولینقائمة یتم اإلعالن عن 

 .لكل مترشح
 

  للقص وإلصاقها وجو� على الظرف اخلارجي . - 

  

. 

 
 

 

 

  ................. :امللف رقم/ املاجستري مصلحة

  املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بقبلي

  قبلي 4225مكتب بريد الواحة 

  

  


