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 2021/2022بعنوان السنة الجامعية  

Appel à la Candidature 

AuMastère de Recherche :Informatique – Parcours Informatique 

décisionnelle 

Année Universitaire 2021/2022 

 االعالميةالترشح للدراسة بالسنة األولى ماجستير بحث في  تعلن كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد عن فتح باب 

 بدخول 2021أوت  20الجمعة إلى يوم  2021  جويلية  19  االثنين ابتداء من يوم 2021/2022  للسنة الجامعية

 (.15سة عشر )خمللتناظر ب عدد األماكن دحد الغاية.

إما   ثم يقدم المطلب  www.fstsbz.rnu.tn/fra/mastereيقع الترشح المبدئي بالتسجيل عن بعد على موقع الكلية : 

مباشرة إلى مكتب الضبط بالكلية الكائن بالمركب الجامعي بالحي الفالحي بسيدي بوزيد أثناء ساعات العمل اإلداري أو 

 لك في ظرف مغلق باسم :ذوعن طريق البريد السريع فقط 

 ية معالاالالسيد رئيس لجنة ماجستير البحث في 
 380كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد. ص.ب. 

 9100سيدي بوزيد 

 يحتوي على عبارة : 

 ( الذي تقدمه المنظومة للمترشحالعدد عدد )ية م عالاالرشح لماجستير بحث في التال يفتح : 

 يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية : 

 . عن بعد  سجيلالمسحوبة من الموقع بعد التالمبدئي مطبوعة الترشح -أ

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -ب

آخر شهادة علمية تأهل المعني للترشح   إلى لوريا كالبامن  نسخ مطابقة لألصل من جميع الشهادات العلمية :    -ج

 الماجستير.  إلى

آخر بطاقة أعداد للشهادة العلمية التي تأهل    إلىلوريا  االبكمن  نسخ مطابقة لألصل من جميع بطاقات األعداد :    -د

 الماجستير. إلىالمعني للترشح 

 : شروط الترشح

في    أ/ البحث  لماجستير  شهادة واألستاذية  اإلجازةشهادة  :حاملي  ية  معالال يترشح  له أو  معادلة  دون  ام أجنبية 

 ف ر صتال في يةمعالاال / )أولوية في القبول(  ية معالاال علوم: اإلختصاصين التاليين في فقطوذلك  سواهما

  ( 2021أوت    20)أو بعد آجال ختم الترشح    (  2021جويلية  91)  ترفض الملفات الواردة قبل صدور هذا البالغ  ب/

 ة عن طريق البريد. رد واتاريخ التسجيل بمكتب الضبط أو ختم البريد للملفات ال ويؤخذ بعين اإلعتبار

 )ت(: قبول المترشح إذا كانيرفض   ج/

 المذكورة أعاله.تنقصه إحدى الوثائق ملف * ال

 الشهادات وبطاقات األعداد غير مطابقة لألصل من طرف السلطات المختصة*

 لم يسجل عن بعد. *

واألستاذية وسنتين   اإلجازةلحاملي شهادة    ةالجامعية بالنسبخالل سنوات الدراسة    واحدةأكثر من مرة  ا  راسب*

 توجيههم إلى اإلجازة.  إعادةين وقع ذ الاإلجازةبالنسبة لحاملي شهادة 

 راسبا. المترشح لك أو يعتبر ذالترسيميجب اإلستظهار بما يثبت أو سحب في حالة القيام بتأجيل د/
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