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 بالغ
  مات"في اإلعالمية "النظم الذكية للمعلو بماجستير البحث للدراسة الترشح للتسجيل

 2019-2018بعنوان السنة الجامعية 

 ثانية(السنة & ال ولىاأل ةالسن(

سنة  & لىسنة أو( حثالب ربماجستيللدراسة للتسجيل فتح باب الترشح عن روان د العالي لإلعالمية والتصرف بالقيتعلم إدارة المعه

 .2019-2018 بعنوان السنة الجامعية "النظم الذكية للمعلوماتإختصاص "في  في اإلعالمية( ثانية

 طاقة االستيعاب .1

 التسجيل للدراسة بالسنة األولى ماجستير بحث 

 : موزعة كاآلتي مقعدا 25 ب حدد المفتوحة البقاع عدد

  فيه الدراسة تدوم جامعيا تكوینا تختم شهادة

 بعد البكالوریا واتسن (3ثالث )

في  التطبيقية اإلجازة أو اإلجازة األساسية متحصل على شهادة

 ُمماثل. في إختصاص إختصاص اإلعالمية أو

22 

 مقعدا

 فيه الدراسة تدوم جامعيا تكوینا تختم شهادة

 بعد البكالوریا ( سنوات3ثالث ) من أكثر

في  األستاذية أو  الماجستير المهنيمتحصل على  شهادة 

 ُمماثل. في إختصاص ختصاص اإلعالمية أوإ

03 

 مقاعد

  ماجستير بحث الثانيةالتسجيل للدراسة بالسنة 

 مقاعد كاآلتي : 05 ب حدد المفتوحة البقاع عدد

 فيه الدراسة تدوم جامعيا تكوینا تختم شهادة

 ( سنوات بعد البكالوریا3ثالث ) من أكثر

في  ية أوفي إختصاص اإلعالم الهندسة متحصل على  شهادة

 ُمماثل. إختصاص

05 

 مقاعد

 اآلجال المحددة  .2

إرسال ملف الترشح عن  ثم  (www.isigk.rnu.tn)تسجيل مطلب الترشح عن بعد

 ضمون الوصول.م طریق البرید

 إلى غایة بدایة من صدور البالغ 

 2018جویلية  31

 2018أوت  14إبتداء من  إعالن النتائج )قائمة المقبولين وقائمة اإلنتظار(.

 (www.inscription.tn) عن بعد بالنسبة لقائمة المقبولين إستخالص معلوم التسجيل

  
 2018أوت  22أوت إلى  14ن م

 2018أوت  24 إبتداء من إعالن القائمة التكميلية.

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

  
  2018 أوت 31أوت إلى  24من 

 يس القبوليمقاو شروط .3

 التسجيل للدراسة بالسنة األولى ماجستير بحث 

 طيلة المسار الدراسي. مرة من أكثر الرسوب عدم -

 ية :لة التالفي حدود طاقة اإلستيعاب و ذلك بإعتماد المعاد المشاركة فيهم شروطالذین تتوفر یتم ترتيب الطلبة  -

   اإلجازةخاص بالمتحصلين على 

 2ط – 1ط – + ت األولى + معدل السنة الثانية + معدل السداسي األول من السنة الثالثة معدل السنة

3 

  يالماجستير المهن شهادةخاص بالمتحصلين على 

 2ط – 1ط – ت+  (+ معدل السنة الثانية )ماجستير( ولى )ماجستيراألالسنة + معدل المرحلة األولىمعدل العدد الجملي = 

3 

 األستاذیة هادةخاص بالمتحصلين على ش 

 2ط – 1ط – ت+   الثالثة + معدل السنة الرابعةالسنة + معدل المرحلة األولى معدل العدد الجملي = 

3 
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 مع العلم أن :

 ةمعدل العام لألستاذی= المعدل العام لإلجازة أو اليالماجستير المهن خاص بالمتحصلين على شهادةال معدل المرحلة األولى. 

  2ثانية( / = )معدل السنة األولى + معدل السنة الاألستاذیة  خاص بالمتحصلين على شهادةمعدل المرحلة األولى  

  ( على كل سنة نجاح من الدورة الرئيسية1واحدة ) ة: تنفيل بنقط ت 

 العدد الجملي. نقاط من (3ثالث )یتم طرح  إثر اإلحالة على مجلس التأدیب : عند حصول الطالب على عقوبة تأدیبية 1ط 

 ( من العدد الجملي1) ةنقط یتم طرحخالل المسار الدراسي مرة واحدة عند الرسوب  : 2ط. 

  ماجستير بحث الثانيةالتسجيل للدراسة بالسنة 

 مرتين طيلة المسار الدراسي. من أكثر الرسوب عدم -

 لية :لة التافي حدود طاقة اإلستيعاب و ذلك بإعتماد المعاد الذین تتوفر فيهم شروط المشاركةیتم ترتيب الطلبة  -

 2ط – 1ط – ت+  (سة+ معدل السنة الثالثة )هند (+ معدل السنة الثانية )هندسة( هندسةولى )األالسنة معدل  العدد الجملي = 

3 

   .لمقبولينائية لائمة النهقصد تحدید الق ليا لمحادثة شفویة أمام لجنة الماجستيرالطلبة المقبولين أو   إستدعاءیتم  -

 مع العلم أن :

 ( على كل سنة نجاح من الدورة الرئيسية1)واحدة  ة: تنفيل بنقط  ت. 

 العدد الجملي. نقاط من (3ثالث )یتم طرح  إثر اإلحالة على مجلس التأدیب : عند حصول الطالب على عقوبة تأدیبية 1ط 

 رسوبعلى كل  ( من العدد الجملي1) ةنقط یتم طرح:  2ط.  

 الوثائق المطلوبة .4
طيات مع كلن أمع العلم  مضى من قبل المترشح مع التعریف باإلمضاءیُ  طبع وعم ر بدقة ثم یُ بُ  عن بعد الترشح مطلب -

ة للدراسل بالنسبة للتسجي) .رفض المطلب نهائياینجرعنها  تخص المسار الدراسي للمترشح لبترد في المط مغلوطة

لمخصص فضاء الذلك تعمير مطلب التسجيل عن بعد في ال ينفعلى طلبة الهندسة المترشح بالسنة الثانية ماجستير بحث

 (.ةدحدراسة ملفاتهم على  ربعد ذلك لجنة الماجستي وستتولىللتسجيل للدراسة بالسنة االولى ماجستير بحث 

 نسخة من بطاقة التعریف الوطنية -

 شهادة الباكالوریا. نسخة مطابقة لألصل من جميع الشهائد العلمية بما في ذلك -

 .الباكالوریا أعداد كشف ذلك في بما السنوات الجامعيةشوفات األعداد لكل نسخة مطابقة لألصل من ك -

 عادة التوجيه ...(.إ -سحب الترسيم الوثائق المؤیدة لعدم الرسوب ) -

 صورة شمسية  -

 ظرفان خالصا معلوم البرید یحمالن العنوان الشخصي للمترشح. -

 

 هامة مالحظات .5

ج الجدیدة على حول الشروع في إعتماد المناه 2018المؤرخة في مارس  1386التعليم العالي عدد  عمال بمراسلة وزارة -

فإنه بإمكان أصحاب اإلجازة األساسية و اإلجازة  ،  2019-2018مستوى شهادات الماجستير إنطالقا من السنة الجامعية 

 .على قدم المساواةدة ماجستير البحث التطبيقية المشاركة في الترشح للتسجيل في شها

 .یتم إرسال الملف حصریا للمعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان عن طریق البرید مضمون الوصول -

 ها بدقة.لى الظرف الخارجي و ذلك بعد تعميریجب إلصاق القصاصة المصاحبة للبالغ ع -

بعين  یُؤخذ د على المؤسسة بعد فوات اآلجال المحددة ویُرفض كل ملف تنقصه إحدى الوثائق المذكورة أعاله أو یر -

 اإلعتبار تاریخ ختم مكتب البرید.  

 ال تقبل الملفات في غير اإلختصاص المطلوب. -

 ي صورة إستخالص معلوم التسجيل عن بعد في ماجستير معينة فإنه ال یحق للطالب تغير التسجيل في ماجستير آخر.ف -

ملف التسجيل عن طریق البرید مضمون الوصول على العنوان التالي : یُرسل  

المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان    

القيروان 3100شارع خميس العلویني   



  بالقيروان والتصرف لإلعالمية العالي املعهد
 القيروان 3100 العلويني خميس شارع

 الذكية للمعلومات" "النظم في اإلعالمية  الترشح للتسجيل بماجستير البحث
 2019-2018بعنوان السنة الجامعية 

 السنة األولى & السنة الثانية()

 ................................. : رقم امللف

  ............................................................................................................................. االسم و اللقب :

 ................رقم ب.ت.و     : .............................................................................................................

  الثانية ماجستير    /           األولى ماجستير  ( : )بالسنة   للدراسة ترشح للتسجيل ال

 ( :    إجازة                /       أخرى الشهادة العلمية املتحصل عليها  )

 /   أخرى           بالقيروان والتصرف لإلعالمية العالي( : املعهد املؤسسة الجامعية )

( وضع العالمة : )X  في الخانة املناسبة 


