
 

 المندمجة المطبقة على الفالحة واألنظمة االلكترونيك في مهني بناء مشترك  ماجستيرالترشح لبـالغ 

   2022/2021    بعنوان السنة الجامعية 

Appel à la Candidature 

Au Mastère Professionnel Co-Construit : Electronique et Systèmes 

Embarqués Appliqués à l’Agriculture  

Année Universitaire 2021/2022 

ــنة األولى   تعلن كلية العلوم والتقنيات بسييي ب بود    ن حتب با  ــة بالس ــح للدسا  ــتير  الترش ــتركماجس في   مهني بناء مش

 2021  جويلية 91 االثنين ابت اء من  وم   1202/2220للسنة الجامعية    و األنظمة المندمجة المطبقة على الفالحة  اإللكترونيك

 الغا ة. ب خول    2021 أوت 20 الجمعةإلى  وم 

 (.30)  بثالثينللتناظر    حدد عدد األماكن

إما مداشير    ثم  ق م البطلب  www.fstsbz.rnu.tn/fra/mastere   الكلية: قع الترشيب البد ي  بالتسيجيع  ن بع   لى مو ع 

عن طريق البريد  إلى مكتب الضيد  بالكلية الكاين بالبركب الجامع  بالي  الالحي  بسيي ب بود   نثناء عا ات العبع اارا ب نو 

 لك ح  ظرف مغلق باعم:ذوالسريع فقط 

 و األنظمة المندمجة المطبقة على الفالحة االلكترونيكفي   مهني بناء مشتركالسيد سئيس لجنة ماجستير 

 380كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد. ص.ب. 

 9100 يدي بوزيد 

 يحتوي على عباسة : 

الذب العدد عدد ) االلكترونيك و األنظمة المندمجة المطبقة على الفالحةفي   مهني بناء مشتركرشح لماجستير التال يفتح :  

 ( تق مه البنظومة للبترشب

 يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية : 

 .  ن بع  سجيع البسيوبة من البو ع بع  التالبد ي  مطدو ة الترشب -أ

 نسخة من بطا ة التعر ف الوطنية.  -ب

 الباجستير.  إلىآخر شهار   لبية تأهع البعن  للترشب    إلى لو  اكالدامن    العلبية:  ي نسخ مطابقة لألصع من جبيع الشها  -ج

للشهار     )عنوات الرعو  و النجاح(  آخر بطا ة ن  ار  إلىلو  ا  االدكمن    األ  ار:نسخ مطابقة لألصع من جبيع بطا ات    -د

 الباجستير.  إلىالعلبية الت  تأهع البعن  للترشب 

 : شروط الترشح

 اإلجازةشهادة     : ياملالفالحةو األنظمة المندمجة المطبقة على    اإللكترونيكفي    مهني بناء مشترك ترشب لباجستير    أ/

)أولوية في    تاالتصاال و  اإللكتروني:    ةالتالي  االختصاصات ح  فقطوذلك   دون  واهما ابنجندية معارلة له  نو شهار   واأل تاذية

 .اإلعالمية، اإللكتروميكانيك،  اإللكترونيك الكهروتقنية و اآللية، الهند ة الكهربائية اإللكترونيك، ،القبول( 

و ؤخذ    (2021  أوت  20)نو بع  آجال ختم الترشب    ( 2021  جويلية 19) ترحض البلالات الوا ر   دع ص و  هذا الدحغ  ب/

    ن طر ق الدر  . روابعين اا تدا  تا  خ التسجيع ببكتب الضد  نو ختم الدر   للبلالات ال

 )ت(: دول البترشب إذا كان رحض  ج/

 البذكو   ن حه. تنقصه إي ى الوثايق  بلف * ال

 طرف السلطات البختصة الشهارات وبطا ات األ  ار غير مطابقة لألصع من *

 لم  سجع  ن بع .  *

واألعتاذ ة وعنتين بالنسدة   ااجاد  بالنسدة ليامل  شهار     خحل عنوات ال  اعة الجامعية  واي   نكثر من مر   ا   اعد*

 توجيههم إلى ااجاد .   إ ار   ن و ع ذال   ااجاد  ليامل  شهار  

  اعدا. البترشب  لك نو  عتدر  ذ ببا  ثدت  االعتظها  جب   الترعيم نو عيب ح  يالة القيام بتأجيع  د/
 

 
 

  2022/2021 الجامعيةالسنة 

   

 امجلهورية التونس ية  

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي  

 جامعة القريوان 

 لكية العلوم والتقنيات بس يدي بوزيد 
 


