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 ماجستير الب للدراسة الترشح للتسجيلمطالب حول تقديم  بالغ

 2023- 2022بعنوان السنة الجامعية 

ما  أو األستاذية كافة الطلبة المتحصلين على الشهادة الوطنية لإلجازة أوروان العالي لإلعالمية والتصرف بالقي المعهدإدارة علم ت
  . 2023 - 2022  لسنة الجامعيةل ماجستيرالبللدراسة للتسجيل فتح باب الترشح  عنيعادلها 

 ستيعابطاقة اإل .1

 طاقة اإلستيعاب الشهادة اإلختصاص المطلوب  ماجستير بحث

  في المالية بحث ماجستير
Mastère de recherche en Finance  

، بنوك الهندسة الماليةالمالية، 
  و تأمين 

  أو إختصاص يعادله

 30  جازةاإل

 05  األستاذية

 طاقة اإلستيعاب الشهادة اإلختصاص المطلوب  ماجستير مهني

في الشبكات و التطبيقات الموزعة  مهني رماجستي  
Mastère Professionnel en Réseaux et Applications 

Distribuées (RAD) 

  اإلعالمية 
  أو إختصاص يعادله

  30  اإلجازة

  05  األستاذية

  المحاسبة، مراقبة، تدقيقفي  مهني رماجستي
Mastère Professionnel en Comptabilité, Contrôle, 

Audit (CCA)  

  المحاسبة، المالية
 أو إختصاص يعادله

  اإلجازة
  محاسبة 24   

 مالية 06

  05  األستاذية

  في بعث المشاريع و إدارة األعمال مهني رماجستي
Mastère Professionnel en Entrepreneuriat et 

Management des Projets (EMP)  

علوم التصرف بجميع 
  فروعها 

  أو إختصاص يعادله

  30  اإلجازة

  05  األستاذية

  في الهندسة اإلقتصادية  و المالية مهني رماجستي
Mastère Professionnel en Ingénierie Economique et 

Financière (IEF) 

علوم إقتصادية، بنوك و 
  أو ما يعادله تأمين، مالية

  35  اإلجازة

  05  األستاذية
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 اآلجال المحددة .2

    (/https://isigk.rnu.tn/fra/mastere)تسجيل مطلب الترشح عن بعد
إلى غاية بداية من صدور البالغ 

  2022 جويلية 16

  2022 جويلية 30إبتداء من   المقبولين)أولية للطلبة إعالن النتائج (قائمة 

بالنسبة  عن طريق البريد مضمون الوصولالوثائق المطلوبة  و إرسال ملف الترشح
  المقبولين  للطلبة

  2022 أوت 12إلى  أوت 01ن م

  2022 سبتمير 01  للطلبة المقبولين) نهائيةإعالن النتائج (قائمة 

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

  2022 سبتمبر 10إلى  رسبتمب 05ن م

  2021 سبتمبر 12إبتداء من   إعالن القائمة التكميلية.

   2022 سبتمبر 21إلى  سبتمبر 14من   (www.inscription.tn) عن بعد بالنسبة للقائمة التكميلية إستخالص معلوم التسجيل

 ملف الترشح في المطلوبةالوثائق  .3

كل معطيات مغلوطة ترد في المطلب مع العلم أن يُمضى من قبل المترشح  عّمر بدقة ثم يُطبع ويُ مطلب الترشح عن بعد  .1
رشادات اإللتعمير مطلب الترشح عن بعد الرجاء إتباع ( رفض المطلب نهائياتخص المسار الدراسي للمترشح ينجرعنها 

 .)www.isigk.rnu.tn( على موقع واب المؤسسة  في دليل التسجيل عن بعد الموجود الواردة
 بطاقة التعريف الوطنية نسخة من .2
 من الشهائد العلمية بما في ذلك شهادة الباكالوريا. نسخة مطابقة لألصل .3
 .السنوات الجامعية لكل  لهاأو ما يعادمن كشوفات األعداد  نسخة مطابقة لألصل .4
 ...)شهادة مغادرة  -إعادة التوجيه  -الوثائق المؤيدة لعدم الرسوب (سحب الترسيم  .5
 صورة شمسية  .6

 
 
 
 
 
  

 يس القبوليمقاو شروط .4

  في حدود طاقة اإلستيعاب و ذلك بإعتماد المعادلة التالية : الذين تتوفر فيهم شروط المشاركةيتم ترتيب الطلبة 

  قديم (إجازة تطبيقية و إجازة أساسية) نظام خاص بالمتحصلين على اإلجازة 

 2ط  – 1ط – ت   +  دل السداسي األول من السنة الثالثةمعدل السنة األولى + معدل السنة الثانية + مع=   العدد الجملي 
3 

 جديد (إجازة موحدة) نظام خاص بالمتحصلين على اإلجازة 

 2ط  – 1ط – ت   +  معدل السنة األولى + معدل السنة الثانية + معدل السنة الثالثة=   العدد الجملي 
3 

 األستاذية خاص بالمتحصلين على شهادة :  

 2ط – 1ط –+ ت    السنة الثالثة + معدل السنة الرابعة+ معدل المرحلة األولى عدل مالعدد الجملي = 
    3 
 

                                                                                                                                

 يُرسل ملف التسجيل عن طريق البريد مضمون الوصول على العنوان التالي :
المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان    

القيروان 3100شارع خميس العلويني   
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  مع العلم أن :
  2األستاذية = (معدل السنة األولى + معدل السنة الثانية) /  صلين على شهادةخاص بالمتحمعدل المرحلة األولى  
  على كل سنة نجاح من الدورة الرئيسية1واحدة ( ة: تنفيل بنقط ت (  
 من العدد الجملي عند حصول الطالب على عقوبة تأديبية. (3) نقاط  3: طرح  1ط 
 جامعيلمسار الا خالل عند الرسوب) من العدد الجملي 1( ةنقط طرح:  2ط.  

 مالحظات هامة .5

 .يتم إرسال الملف حصريا للمعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان عن طريق البريد مضمون الوصول 
  في صورة تسجيل إختيارين يتوجب على الطالب إرسال كحد أقصى.  )02(يحق للطالب التسجيل للترشح في ماجستارين

   . مع العلم أن األولوية تمنح دائما للماجستير الذي وقع إختياره في المرتبة األولى وقع إختياره ملف مستقل لكل ماجستير
 ذلك بعد تعميرها بدقة. يجب إلصاق القصاصة المصاحبة للبالغ على الظرف الخارجي و 
 بعين يُؤخذ  يُرفض كل ملف تنقصه إحدى الوثائق المذكورة أعاله أو يرد على المؤسسة بعد فوات اآلجال المحددة و

 اإلعتبار تاريخ ختم مكتب البريد.  
 .ال تقبل الملفات في غير اإلختصاص المطلوب 
 فإنه ال يحق للطالب تغير التسجيل في ماجستير آخر. التسجيل عن بعد في ماجستير معين في صورة إستخالص معلوم 

 
 
 
 
 

 

دمدير المعه  
 حمدي الخلفاوي


