
     

 

 بـــــــــــالغ
 مندرجة يف نظام "إمد" بعنوان ـماجستري الـملفات للتسجيل بشهادات الــمناظرة ابل

 0200-0202السنة اجلامعية 
 

تري يعلن مدير املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجية ابلـمهدية عن فتح مناظرة ابلـملفات للتسجيل ابلسنة األوىل من شهادة املاجس
ابلنسبة حلاملي الشهادة الوطنية لإلجازة يف نظام إمد وغريها من الشهادات املقبولة  0200-0202املهين بعنوان السنة اجلامعية 

 مناظرة املعنية، وذلك حسب املعطيات التالية:للرتشح لل
 آخر اآلجال طاقة اإلستيعاب اإلختصاصات املطلوبة الشهـادة و اإلختصــاص

 لتقدمي امللف
يف علم الّسموميات  مـاجستري الـمهين ـال

 البيئية و مراقبة احمليط.
اإلجازة التطبيقية أو األساسية أو 

 : ما يعادلـها يف إختصاص 
 لوجيا أو البيوتكنولوجيا.و البي -
 .علوم الـمواد -

  من خارج املعهد من داخل املعهد

 0202أوت  25

 بدخول الغاية.
 

22 
 

22 

  الرتشح:طريقة تقدمي ملف  .2

  التايل:معهد أو عن طريق الربيد مضمون الوصول على العنوان ـيتم إيداع ملف الرتشح مباشرة ابل
  مهدية،ـال 1202رجيش  مهدية طريقـوالتكنولوجيا ابلمعهد العايل للعلوم التطبيقية ـال

 ابجلدول أعاله. ةحددـاآلجال امل وإىل غايةإبتداء من اتريخ صدور هذا اإلعالم 
 

 الواثئق املطلوبة: .0

 معهد على العنوان التايل ـمطبوعة ترشح تسحب من موقع الواب اخلاص ابلwww.issatmh.rnu.tn 

 )سرية ذاتية )يف صفحة واحدة 

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 اإلجازة البكالوراي و مـا يف ذلكـب نسخة من كل الشهادات املتحصل عليها 

 كشوف األعداد لكل سنوات الدراسة اجلامعية 

 ملف الرتشحـمسية تلصق بـصورة ش 

 وجدت. والثانية إنللسنة األوىل  شهادات الرتبص 

 مشرف على الرتبص يضمن مناقشتها قبلـيف صورة عدم إنـهاء مناقشة الرتبص، تقرير من األستاذ ال 

   .0202ديسمرب  12
 

http://www.issatmh.rnu.tn/
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 شروط الرتشح: .3

أو ما يعادلـها يف  مناظرة الطلبة الـمتحّصلون على الشهادة الوطنية لإلجازة يف نظام إمدـمكن أن يرتشح إىل هذه الـي
 مطلوبة.ـاإلختصاصات ال

 

 مقاييس القبول: .4

 جنة الـماجستري اليت حتدد مقاييس القبول مع مراعات الـمعايري التالية:ـتتم دراسة الـملفات من ل
 من طلبة املعهد و البقية من خــارج املعهد. %52 -

 الغذائية:يف الصناعات الغذائية: التكنولوجيا مهين ـطريقة اإلحتساب ابلنسبة للماجستري ال -

Score = (ML1 - 1*) + (ML2 - 1*) + (MS5-1*) + 2x – 2.(nombre d’années de 
redoublement durant la licence) 

(*) : En cas de réussite en session de rattrapage. 

ML : Moyenne de l’année en question. 

MS5 : Moyenne du semestre 5. 
x   = على أن ال يتجاوز الرتبص الواحد خالل نفس السنة  اإلجازة والثانية منخالل السنوات األوىل  االختيارية الرتبصـاتعدد((x= 0 ou 1 ou 2     

                    
 

 التصريح بنتائج القبول: .1

 www.issatmh.rnu.tn  مؤسسةـخاص ابلـملفات مبوقع الواب الـيـمكن اإلطالع على نتائج تقييم ال -

 معهد حسب اآلجال التالية :ـأو بفضاء ال     
 إنطالق الدروس ملفاتـنتائج تقييم ال الشهادة و اإلختصــاص

ـمـاجستري الـمهين  يف علم الّسموميات البيئية ال
 و مراقبة احمليط.

 

 0202 أوت 05ابتداء من 
 

 حسب بالغ وزارة اإلشراف

 

 : مقبولون إىل التسجيل فورا و حصراي عرب موقع الواب اخلاص ابلتسجيل عن بعدـيدعى الطلبة ال -
www.inscription.tn       

 مؤسسة بعد اآلجــال احملددة.ـيلغى كل ملف نــاقص أو ورد على ال :عــامةتوصيات         
 

 02/27/0202املهدية يف                                                                                       
 الـمديــــــــر                                                                                    

  األستــاذ عمــــر احلداد                                                                                    
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