
  

2022 تأو 24 صفاقس في  
 

أولية بصفة المقبولين الماجستير لطلبة إعــالم  

 
 

أنه يتعين عليهم إيداع ملفاتهم  الطلبة المقبولين بصفة أوليةتعلم مديرة المعهد العالي إلدارة األعمال        

 المرحلة الثالثة( في الفترة الممتدة من:  الشؤون الطالبية: مصلحةمباشرة ببإدارة المعهد )

 ،2022سبتمبر  2 جمعةيوم ال إلى     2022 أوت  29 ثنيناال يوم

 التاسعة صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوالمن الساعة 

 علما وأن الملف يتكون من الوثائق التالية:

التي تم تعميرها عند تقديم الترشح عن بعد  بطاقة الترشح تسحب من الموقع الرسمي للمعهد -1

(http://www.isaas.rnu.tn/fra/mastere) 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -2
 شهادة الباكالوريا. منمطابقة لألصل نسخة  -3

 من كشف أعـداد الباكالوريـا.مطابقة لألصل نسخـة  -4

من الشهادة الوطنية لإلجازة األساسية أو التطبيقية في االختصاص أو ما مطابقة لألصل نسخة  -5
-2021أو الشهادة الوطنية لإلجازة للمترشحين خريجي السنة الجامعية  وشهادة النجاح يعادلها

2022. 

للسنوات األولى ماجستير و شهادة  لألصل من شهادة النجاح وبطاقة األعداد بالنسبةنسخ مطابقة  -6
بالنسبة للمترشحين للماجستير المهني بناء مشترك: هندسة األعمال ورقمنة  الماجستير

 المؤسسات(.

 من بطاقات األعداد لسنوات الدراسة الجامعية. مطابقة لألصل نسخ -7
 منتمين للمعهد(.الغير )للطلبة  يبيةشهادة في عدم التعرض لعقوبات تأد -8

 

 مالحظة:

 يتم التثبت منها واإلعالن عن القائمة النهائية عبر موقع واب المعهد.في األجال المحددة بعد إيداع ملفات الترشح للمقبولين بصفة أولية  -

 .www.inscription.tn يتم التصريح بالقبول النهائي للمترشح عبر إدراج اسمه بموقع التسجيل عن بعدو هذا

 يتم شطب المترشح أليا من قائمة الناجحين في صورة عدم دفع معاليم الترسيم في اآلجال التي تضبطها اإلدارة. -
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 الجمهوريّــة التّونسيّـــة

 التّعليــم العــاليوزارة 

 والبحث العلمي 

 ة صفــاقســامعـج
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