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 استمارة
 ماجستير البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية المطبقة   بشهادةترشح للتسجيل 

 نظام "أمد" فيفي األنشطة البدنية والرياضية  
 2022-2021بعنوان السنة الجامعية 

 
 

 

 :البيانات الشخصية -1

 .......................................................................................................................: اللقب ......................................................................................: االسم -

 .........................................................................................................يف الوطنية )أو جواز السفر بالنسبة لألجانب( رقم بطاقة التعر -

 .................................................................................................................................................................................................: تاريخ الوالدة ومكانها -

 .............................................................................................................. حاالت أخرى __//   أجير /__ة( /طالب) __// الحالية:الوضعية  -

 .......................................................................................................................................................................................................................الجنسية:  -

 ......................................................................................................................................................................................................................... :العنوان -

 ................................................................................... :الوالية .............................................. :المدينة............................................. :البريدي الترقيم -

 .............................................................................................العنوان اإللكتروني:  ................................................................................رقم الهاتف:  -

 ............................................................................................................................................................................................................: العائلي العنوان -

 الدراسات الجامعية -2

 ............... سنة التخرج: ...............................االختصاص: ................................................................................................................ اإلجازة: -

 سنوات الدراسة الجامعية السابقة:

 السنة الجامعية سنة الّدراسة
 المعّدل

 20من 

عدد سنوات  الّدورة

 الرسوب
 المؤسسة الجامعية

 التدارك الرئيسية

       السنة األولى

       السنة الثانية

       السنة الثالثة

 لرابعةالسنة ا

 )األستاذية(
      

 

 

 

 التربصات أو الشغل الموسمي أو القار: - 3

 الرتبة التاريخ والمدة المؤسسة )اسم المؤسسة / العنوان(

   

   

 

 مطالب الترشح بمؤسسات تعليم عالي وبحث أخرى )في صورة تعدد الترشحات(:

 الشهادة المطلوبة المؤسسة / الجامعة
  

  

 وطريقة تقديم ملف الترشح:شروط  -4

 

 

صورة 

 شمسية

  ي للرياضة والتربية البدنية بقفصةالمعهد العال



2 
 

ات ي االختصاصفعادلها على الشهادة الوطنية لإلجازة في نظام "أمد" أو ما ي المتحصلينيمكن أن يترشح لهذه المناظرة الطلبة 

 المطلوبة.

 بجامعة قفصة بالمعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بقفصة و يتم سحب استمارة الترشح من موقع الواب الخاص

بالمؤسسة  الماجستيرأو مباشرة من مصلحة   www.issepgf.rnu.tn / www.ugaf.rnu.tn: ةالتالي اوينى العنعل

لرياضة والتربية البدنية الوصول او بمكتب الضبط للمعهد العالي ل مضمون طريق البريدثم إرسال ملف الترّشح عن 

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية على العنوان التالي:  2021سبتمبر  04الى  2021أوت  10من  بقفصة بداية

أوت دورة  الماجستير مناظرات الترشح للتسجيل بشهاداتمع ضرورة كتابة عبارة " 2100بقفصة، طريق توزر قفصة 

 لتيسير عملية الفرز األولي. ظرف الخارجيعلى المع ذكر االختصاص " 2021

 :مقاييس القبول -5
 تتم دراسة الملفات من لجنة الماجستير التي تحدد مقاييس القبول مع مراعاة المعايير التالية:

 النتائج واألعداد والمالحظات وعدد سنوات الرسوب المسموح بها. -

 التخرج ومؤسسة أساسية أو تطبيقية( ) اإلجازة: االختصاص والصنف -

ي داد البدني االعفالمهني معايير خاصة بشهادة الماجستير المعنية )يتم األخذ بعين االعتبار بالنسبة لماجستير  -

 (.معدالت مواد االختصاص وإعادة التأهيل

تضح لها ما سي يمكن للجنة الماجستير أن تدعو المترشحين إلى اجراء اختبارات شفاهية أو كتابية إضافية حسب -

 ية الفرز األّوليبعد عمل

 :الوثائق المطلوبة -6
 سيرة ذاتية )في صفحة واحدة( -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 من شهادة الباكالوريا مطابقة لألصل نسخة -

 شهادة االجازة أو شهادة األستاذية.نسخ مطابقة لألصل من  -

 الرسوب(سنوات ر كشوف األعداد لكل سنوات الدراسة الجامعية )باعتبانسخة مطابقة لألصل من  -

 ظرف خالص معلوم البريد يحمل عنوان المترّشح  -

 يحمل عنوان المترّشح  مع إشعار بالبلوغ مليم( 6500معلوم ) مضمون الوصولظرف  -

 صورة شمسية تلصق بملف الترشح -

 مطبوعة لرسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالبلوغ -

 .استمارة الترشح معمرة بكل دقة -

 

 .بصورة آليّة في اإلرشادات أو الوثائق ينجر عنه رفض الملفمالحظة هامة: كل نقص 

 

 خانة خاصة باإلدارة

 ملف تم دراسته من طرف أعضاء اللجنة المتكونة من:

 االسم واللقب  

 إلمضاءا                                                                                  
- ............................................................................................ 

 

 
- ............................................................................................ 

 

 
- ............................................................................................ 

 

 قرار لجنة االنتداب بالماجستير:

 __/ مقبول    /

  قائمة االنتظار__/ /

 __/ مرفوض/

 ......................: الترتيب في القائمة -

  ................................................. :مالحظات

 يأعضاء الماجست 

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

