
 

 الماجستير في نظام "أمد" بشهاداتسجيل ات للت  مناظرة بالملف  بالغ فتح 

 2022-2021بعنوان السنة الجامعية 

الماجستير بشهادات  سجيلات للت  عن فتح مناظرة بالملف  العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة م مدير المعهد عل  ي  

الوطنية لإلجازة في نظام  هادةسبة لحاملي الش  بالن   2022-2021ة نة الجامعي  في نظام "أمد" بعنوان الس   المندرجة

على الطلبة  يتعين ،لذا .ةح للمناظرة المعني  للترش  لمقبولة هادات االش  غيرها من ، وواالستاذية في التربية البدنية "أمد"

والذين  أو ما يعادلها البدنيةأو االستاذية في التربية  ةربية البدني  ة في الت  شهادة االجازة األساسي  الحاصلين على 

  .20من  11 يفوق لألستاذيةلثالث سنوات في االجازة أو األربع سنوات ليساوي معدلهم العام 

 :بقفصة وطاقة االستيعاب والتربية البدنيةادات الماجستير المفتوحة بالمعهد العالي للرياضة شه .1

 اإلجازات المطلوبة طاقة االستيعاب نوع الماجستير

العلوم اإلنسانية ماجستير البحث في  

المطبقة في األنشطة  واالجتماعية

 البدنية والرياضية

 طالب  25
 األساسية في التربية البدنية. اإلجازة -

 .االستاذية في التربية البدنية -

الماجستير المهني في االعداد البدني 

 و إعادة التأهيل
 طالب  30

 اإلجازة األساسية في التربية البدنية. -

 المعني ة.المسالك اإلجازة التطبيقية حسب  -

و الرياضة هني في مالماجستير ال

 صحة و الترفيهال
 لبطا 25

 زة األساسية في التربية البدنية.اإلجا  -

 اإلجازة التطبيقية في التنشيط الرياضي والسياحي.  -

 اإلجازة التطبيقية في الرياضة والترفيه والصحة.  -

 التنشيط السياحي. التطبيقية فياإلجازة   -

 اإلجازة التطبيقية في تسيير المنشآت الرياضية والتظاهرات. -

 المهني. بالماجستير المعنيةالمسالك  والتطبيقية حسب سيةاإلجازة األسا -

 االستاذية في التربية البدنية -

 :شروط الترشح .2

أو ما يعادلها، في  االستاذية في التربية البدنيةوعلى الشهادة الوطنية لإلجازة  المتحصلينيترشح لهذه المناظرة الطلبة 

 .ت المضمنة بهذا البالغحسب البيانا الشعب،االختصاصات المطلوبة في كل 

 الوثائق المطلوبة: .3

 سيرة ذاتية )في صفحة واحدة(. -1

 

واالدماج  وزارة الشباب والرياضة

 المهني

المعهد العالي للرياضة والتربية 

 البدنية بقفصة
 

التونسية الجمهورية  

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة قفصة
 

 

 



 

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -2

 .شهادة الباكالوريامن مطابقة لألصل نسخة  -3

 شهادة االجازة أو شهادة األستاذية.من  لألصلنسخة مطابقة  -4

 .دراسة الجامعية باعتبار سنوات الرسوبلكل سنوات ال األعدادمن كشوف  لألصلنسخة مطابقة  -5

 .المترشحعنوان  يحملظرف خالص معلوم البريد  -6

 إشعار بالبلوغ يحمل عنوان المترشح. عم (مليم 6500معلوم )ظرف مضمون الوصول  -7

 .صورة شمسية تلصق بملف الترشح -8

 مطبوعة لرسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالبلوغ. -9

 دقة. بكل رهاوتعميح ترشسحب استمارة ال -10

 .ح بصفة آلي ةملف الترش رفضأو الوثائق ينجر عنه  اإلرشاداتكل نقص في  :هامة مالحظة

 طريقة تقديم ملف الترشح: .4

بجامعة التربية البدنية بقفصة وبالمعهد العالي للرياضة والواب الخاص  يتم سحب استمارة الترشح من موقع  

أو مباشرة من مصلحة   www.issepgf.rnu.tn / www.ugaf.rnu.tn: ةالتالي اوينعلى العن قفصة

او بمكتب الضبط للمعهد ملف الترشح عن طريق البريد المضمون الوصول  إرسالالماجستير بالمؤسسة ثم 

 على العنوان 2021 سبتمبر 04الى  2021 أوت 10 بداية منو ذلك  ة بقفصةالعالي للرياضة والتربية البدني

 التالي:

 .2100طريق توزر قفصة  بقفصة،المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية 

 العبارة التالية على الظرف:مع ضرورة كتابة  

ية واالجتماعية المطبقة في العلوم اإلنسان: أذكر االختصاص)الترشح للتسجيل بشهادات الماجستير "مناظرات 

 (األعداد البدني وإعادة التأهيلأو  والصحة والترفيهالرياضة أو  األنشطة البدنية والرياضية

من االختصاصات الثالث  ركل مترشح مطالب بإيداع ملف ترشح في اختصاص واحد ال غي: هامةمالحظة 

  .المؤهلة بالمعهد

لتبي ن مدى  ومكتب الضبط للمعهد ختم مكتب البريد ويتم اعتمادال كل مطلب يرد بعد اآلج يلغى :هامةمالحظة 

 .احترام اآلجال

 مقاييس القبول: .5

 تتم دراسة الملفات من قبل لجنة الماجستير التي تحدد مقاييس القبول مع مراعاة المعايير التالية:

 الرسوب  واألعداد والمالحظات وعدد سنواتالنتائج  -

 أساسية أو تطبيقية(.نف )والص: االختصاص اإلجازة -

العلوم اإلنسانية  في ثالبح لماجستيرير خاصة بشهادة الماجستير المعنية )يتم األخذ بعين االعتبار بالنسبة يمعا -

والماجستير المهني في االعداد البدني وإعادة التأهيل  والرياضيةواالجتماعية المطبقة في األنشطة البدنية 

 معدالت مواد االختصاص(.

حظة: يمكن للجنة الماجستير أن تدعو المترشحين إلى إجراء اختبارات كتابية أو شفاهية حسب ما تراه بعد مال

لي للملفات  .الفرز األو 

بجامعة قفصة وبقفصة  والتربية البدنيةبالمعهد العالي للرياضة وسيتم اإلعالن الحقا على موقع الواب الخاص     

وعن بعد بالنسبة للطلبة المقبولين  والتسجيل عنعلى نتائج تقييم الملفات  على كل المواعيد المتصلة باالطالع

 انطالق الدروس. وكذلك تاريخاستكمال ملفات التسجيل  تاريخ

http://www.issepgf.rnu.tn/
http://www.ugaf.rnu.tn/


 

عبر موقع الواب  وسحب استمارة الترشحعلى شروط الترشح وكيفية المشاركة في المناظرة  االطالعويمكن 

 بجامعة قفصةو www.issepgf.rnu.tn البدنية بقفصة بالمعهد العالي للرياضة و التربية الخاص

www.ugaf.rnu.tn 

 

 

 

 مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة                                                      

  فيروز عزيز                                                           

 

http://www.ugaf.rnu.tn/

