
 األداء  عالية د الموا  كيمياء -فيزیاء  فيث حب  ماجستيرالترشح لبـالغ 

 2022/ 2021بعنوان السنة الجامعية  

Appel à la Candidature 

au Mastère de Recherche : Physique-Chimie des Matériaux 
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عدـو  الترشـح لدرااةـة بالسـنة األ لـج ماجسـتير بحـث فـي   تعلن كلية العلوم والتقنيات بسيدي بوزيد عن فتح باب 

   2021ا ت  20 الجمعـةإلى  يىوم   2021جویديـة     19االثنـي  من يوم ابتداء 2022/2021للسنة الجامعية  المواد

 بدخول

 (.20) ا ن عشلدتناظر ب حردعرد األماك الغاية.

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

اري أو مباشرة إل  مكتب الضبط بالكلية الكائن بالمركب الجامعي بالحي الفالحي بسيدي بوزيد أثناء ساعات العمل اإلد 

 لك في ظرف مغلق باسم :ذوع  طریق البریر السریع فقط 

 األداء  ةي المواد عال اءيميك  -اءیزفيالسير ائيس لجنة ماجستير البحث في 
 380كدية العدو   التقنيات بسيري بوزیر. ص.ب. 

 9100ةيري بوزیر 

 یحتوي عدج عبااة : 

 ( الذي تقدمه المنظومة للمترشحالعرد عرد )األداء ةيالمواد عال اءيمي ك -اءیز يفي فرشح لماجستير بحث التال یفتح : 

 یحتوي مدف الترشح عدج الوثائق التالية : 

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

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -ب

آخر شهادة علمية تأهل المعني للترشح    إل لورياكالبامن  نسخ مطابقة لألصل من جميع الشهادات العلمية :    -ج

 الماجستير.  إل 

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

 الماجستير. إل المعني للترشح 

 : شر ط الترشح

أجنبية    أو شهادة   األةتاذیة  اإلجازةشهادة  :حاملي  األداء  عاليةالمواد    اءيميك  -اءيزيفي فيترشح لماجستير البحث    أ/

 . اءیزيفي القبول( / الف ةی)أ لو  اءيميك -اءیزي ف:  التاليين الختصاصينافي  فقط كوذل ةواهماد ن  اممعادلة له

الملفات الواردة قبل صدور هذا البالغ  ب/ الترشح    (2021    جویدية       19)ترفض   أ ت    20)أو بعد آجال ختم 

 ة عن طريق البريد. رد واتاريخ التسجيل بمكتب الضبط أو ختم البريد للملفات ال ويؤخذ بعين اإلعتبار (2021

 )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   اإلجازةبالنسبة لحاملي شهادة    خالل سنوات الدراسة الجامعية  واحدةأكثر من مرة    اراسب*

 توجيههم إل  اإلجازة.  إعادةين وقع ذ الاإلجازةبالنسبة لحاملي شهادة 

 راسبا. المترشح لك أو يعتبر ذبما يثبت  االستظهاريجب  الترسيمأو سحب في حالة القيام بتأجيل د/

 

 
 

2021/2022السنة الجامعية   

 امجلهورية التونس ية  

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي  

 جامعة القريوان 

 لكية العلوم والتقنيات بس يدي بوزيد 
 

http://www.fstsbz.rnu.tn/fra/mastere

