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مناظرة بالملفات للتسجیل بشھادات الماجستیر 

 2023/2022بعنوان السنة الجامعیة 
المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقابس عن فتح مناظرة بالملفات للتسجیل بشھادات  یعلن

 أو ما یعادلھا بالنسبة لحاملي الشھادة الوطنیة لإلجازة في نظام "أمد" 2023/2022  بعنوان السنة الجامعیة الماجستیر
 على األقل.

 :التاليالمبینة بالجدول  االختصاصات ھذه المناظرة وتخصّ 

 طاقة االستیعاب االختصاص 

ماجستیر بحث 
 25 والطاقة األسالیب للكیمیاء والبیئة

 25میكانیك و ھندسة 

 ماجستیر مھني
 

 25 اآللیة األنظمة إلكترونیكمیكانیك و 
 25 الھندسة المدنیة 

 25 الكیمیاء الصناعیة واألسالیب 
 

  الترشح للمناظرة:طریقة 

المعھد العالي للعلوم التطبیقیة یتولى المترشح ضروریا التسجیل عن بعد بالتطبیقة المتوفرة بموقـع واب * 

 .2022 اوت 21ایـة ـ إلـى غ أوت11  یوممن http://www.issatgb.rnu.tn/fra/mastere  والتكنولوجیا بقابس

وسیتم اإلعالم مسبقا عن  أولي) * ال یمكن إرسال ملف الترشح إال بالنسبة للطلبة الذین تم قبولھم مبدئیا (قبول

 النتائج األولیة عن طریق موقع واب المؤسسة.

 * بالنسبة للمترشحین الذین سیتم إعالمھم بالقبول األولي، یتولى كل مترشح:

من موقع واب المعھد العالي للعلوم التطبیقیة تحمیل مطبوعة "الترشح للتسجیل في الماجستیر" •

 وإرفاقھا بالوثائق المطلوبة ثم   http://www.issatgb.rnu.tn/fra/mastereبقابسوالتكنولوجیا 

 بتطبیقیة  الصادر عن المطبوعةرقم التسجیل ( العدد الرتبيضرورة ذكر  إرسال الملف كامال معیتم

 . الظرف الخارجي فوقالتسجیل عن بعد)

 جـامعة قـابس
المعھد العالي للعلوم التطبیقیة و التكنولوجیا 

 بقابس
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 * الوثائق المطلوبة عند القبول األولي:

 واب المؤسسة. من موقع یسحب الماجستیر  بشھادات للتسجیلترشح مطلب .1

  مطبوعة التسجیل عن بعد تسحب من موقع الواب .2

 نسخة من شھادة الباكالوریا، .3

  أو ما یعادلھانسخة من شھادة اإلجازة .4

 نسخة من شھادة سحب الترسیم إن وجدت، .5

 نسخة من كشوف األعداد لكل سنوات الدراسة الجامعیة، .6

 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة، .7

 .ظرفان خالصا معلوم البرید أحدھما مضمون الوصول یحمالن عنوان المترشح .8

  02  یومإلى غایة 2022 أوت 25 یوم بدایة من  وذلك السریع فقطعن طریق البرید -  ترسل الملفات 

  (یؤخذ بعین االعتبار تاریخ ختم مكتب البرید).2022سبتمبر 

المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقابس شارع عمر بن الخطاب زریق وذلك على العنوان التالي:

  قابس6029

مالحظات ھامة : 

المھني) مع ضرورة الماجستیر بحث او ماجستیر الختصاصین (تقدیم مطلب  یمكن للمترشح المعني -

 التنصیص في الظرف الخارجي على االختیار االول و الثاني.

 على موقع واب المعھد عن طریق تطبیقة التسجیل عن  التسجیل عن بعد وجوبایتعین على المترشح -

 بعد.

 .مرفوضا ویعتبرمطلبھ ال یقبل أي ملف غیر مصحوب بمطبوعة الترشح بموقع الواب -

 مطبوعة یقع تعمیرھا أوال على تطبیقة التسجیل عن بعد بموقع واب :بعدمطبوعة التسجیل عن  * -

 المعھد.

 یقع،المعھد: مطبوعة جاھزة للطباعة تسحب من موقع واب بالماجستیر للتسجیل مطلب ترشح*   -

  المقدم من قبل الطلبة المقبولین قبول أولي. بالمطلبوترفقرھا بدقة يتعم

  آلیا في المعطیات المطلوبة بمطبوعة الترشح أو مطبوعة التسجیل عن بعد یعنيكل خطأ أو تزویر*  -

التثبت من ملفات الطلبة وإلغائھا حتى بعد قیام  یمكن اللجان المعنیة كمامطلب المترشح ،إلغاء 

 الطالب بالتسجیل.

 سبتمبر 09  على قائمة المترشحین الذین تم قبولھم بموقع واب المعھد بدایة من یوماالطالعیمكن  -

2022. 

  



بالنسبة للطلبة المترشحین والذین یمارسون نشاط مھني، یتوجب علیھم تقدیم ترخیص مسبق من  -

  نظامیین.التعامل معھم على أساس أنھم طلبةإداراتھم المعنیة وبالتالي سیتم 

 
 یتم تقدیم الترشحات والتصریح بالنتائج حسب الجدول التالي: -

 الفترة  العملیة

 0222 أوت 21 إلى 0222 أوت 11من  تقدیم الترشحات عن بعد

  2022أوت 24  و23یومي  تنزیل قوائم الطلبة المقبولین قبول أولي على موقع الواب

فقط عن طریق تقدیم الملفات بالنسبة للطلبة المقبولین قبول أولي 

 البرید السریع
 0222 سبتمبر 02 إلى 2202 أوت 25من 

 2022 سبتمبر 08الى سبتمبر   07من الفرز 

 2022 سبتمبر  09 اإلعالن عن النتائج عبر موقع الواب

 2022 سبتمبر 14 إلى 2022 سبتمبر 12من  فترة االعتراضات

 2022 سبتمبر 15 القائمات النھائیة وانطالق الدروس 

 
 مقاییس االنتقاء

Score = L + MG + M+ S + PR 

1 – L = Année d’obtention de diplôme – Année en cours 

Diplômés 2022 = 0 

Diplômés 2021 = -1 

Diplômés 2020= -2 

Diplômés 2019 = -3 

Diplômés 2019 et avant = -4 

2- MG : Moyenne Générale(avec MG= (MGL1 + MGL2 + MGL3)/3) 

3 – M : Bonification des mentions des années de réussite : 

Très bien : 6 / Bien : 4 / Assez bien : 2 / Passable : 0 

4 – S : Malus de la réussite à la session de contrôle = (-1) 

5 – PR : Pénalité de redoublement : PR = -2 

  


