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الماجستیرللتسجیل بشھادات مناظرة بالملفات 
2015/2016السنة الجامعیة بعنوان

بعنوانیرالماجستللتسجیل بشھادات ملفات بالاتمناظرجامعة قابس عن فتح ن تعل

بالنسبة لحاملي الشھادة الوطنیة لإلجازة في نظام 2015/2016السنة الجامعیة 

المبینة االختصاصاتاتالمناظرھذه وتخّص. األقلأو ما یعادلھا على" أمد"

:بالجدول التالي

 ماجستیر بحث:
االختصاصالمؤسسة

كلیة العلوم بقابس
)قابس6072حي الریاض زریق (

البیولوجیا والمحیط

فیزیاء المواد والنانو مواد

)المواد والبیئة( الكیمیاء 

)الریاضیات األساسیة(الریاضیات 

وجیا األحواض الرسوبیةجیول
التأثیرات والتأقلم في : التغیرات المناخیة 

لموارد الطبیعیة في میدان التصرف المستدیم 
)Tempusمشروع (والمحیط

علوم اإلعالمیة
المعھد العالي للتصرف بقابس

مالیة وتأمین: علوم التصرف)قابس6002-المنزل -شارع الجیالني الحبیب (

عالي لعلوم وتقنیات المیاه بقابسالمعھد ال
-زریقحي الریاض–الجامعي المركب( علوم المیاه)قابس6072

المعھد العالي للغات بقابس
األدب واللسانیات الفرنسیة)قابس6000نھج علي جمل (

المعھد العالي للفنون والحرف بقابس
)قابس6072حي الریاض(

نظریات اإلبداع

وم الموسیقیةالموسیقى والعل

المعھد العالي للمنظومات الصناعیة بقابس
)قابس6032–صالح الدین األیوبي نھج(

الھندسة الكھربائیة 

الھندسة المیكانیكیة 



2

 ماجستیر مھني:
االختصاصالمؤسسة

كلیة العلوم بقابس
)قابس6072حي الریاض زریق (

سالمة المنظومات والشبكات اإلعالمیة

)تثمین الصخور والمعادن الصناعیة(الجیولوجیة العلوم

المعھد العالي للتصرف بقابس
)قابس6002-المنزل -شارع الجیالني الحبیب (

ھندسة مالیة

إدارة وبعث المؤسسات

محاسبة ومراقبة وتدقیق

التجارة االلكترونیة

المعھد العالي للعلوم التطبیقیة والتكنولوجیا بقابس
)قابس6029مر ابن الخطاب زریق شارع ع(

میكانیك وإلكترونیك / میكانیك وإنتاجیة(اإللكترومیكانیك 
)األنظمة اآللیة

كیمیاء صناعیة وأسالیب

الھندسة المدنیة 
المعھد العالي للغات بقابس

انقلیزیة األعمال )قابس6000نھج علي جمل (

المعھد العالي للفنون والحرف بقابس
)قابس6072حي الریاض زریق (

)فن الصورة(الفنون المرئیة 

)شھادة مزدوجة(لون وصورة وتصمیم : الفنون التطبیقیة

المعھد العالي لعلوم وتقنیات المیاه بقابس
-زریقحي الریاض–الجامعي المركب( )قابس6072

التصرف المندمج في الموارد : علوم وتقنیات المیاه 
یب والضخ والشبكات المائیةالمائیة، التنق

المعھد العالي للبیولوجیا التطبیقیة بمدنین
22.5كلم- طریق الجرف -522:ب.ص( --4111

)مدنین

تثمین الموارد البیولوجیة

مراقبة جودة األغذیة (الصناعات الغذائیة والتغذیة 
)وسالمتھا

المعھد العالي لإلعالمیة بمدنین
اإلعالمیة الصناعیة)ن خلدوناب-3طریق الجرف كلم (

االتصال الثقافي والسیاحيالمعھد العالي للعلوم اإلنسانیة بمدنین

:ترشحالطریقة تقدیم ملف 

المترشح تولى ی

بعد على موقع    بوعةوإرفاقوابعن  لمط الوثائق ا ب

لمؤسسة  إلى المطلوبة ثم إرسال الملف كامال عن طریق البرید المضمون الوصول  ا

وذلك  ) (

.2015أوت10یوم 
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الوثائق المطلوبة:

،أو ما یعادلھا على األقل" أمد"في نظام ازةاإلجنسخة من شھادة .1

نسخة من شھادة الباكالوریا،.2

،رسیمتنسخ من شھادات ال.3

،نسخة من شھادة سحب الترسیم إن وجدت.4

،سنوات الدراسة الجامعیةكللعداداألنسخة من كشوف .5

،نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة.6

،مالن عنوان المترشحیحظرفان خالصا معلوم البرید أحدھما مضمون الوصول.7

:مالحظة

بالنسبة للمؤسسات التي تضع وجوبایتعین على المترشحین التسجیل عن بعد )1

ثم طباعة مطلب الترشح وإرفاقھ بالوثائق المطلوبة تطبیقة التسجیل عن بعد

. وإرسالھ إلى المؤسسة المعنیة

جامعة أوالوابموقعبقائمة المترشحین الذین تم قبولھم یمكن االّطالع على)2

المعنیة بدایة من الجامعیةأو بلوحات التعلیق بالمؤسساتالمؤسسات المعنیة

. 2015أوت19اإلربعاء یوم 


