
 الجمهورية التونسية
 جـامعة منوبة

 المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم
 

 إعـــالن
 فتح مناظرة بالملفات للتسجيل بشهادة ماجستير البحث والماجستير المهني

تعتزم المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم فتح مناظرة بالملفات  في شهادتي ماجستير البحث 
   .2018-2017والماجستير المهني في التصميم خالل السنة الجامعية 

 شروط المشاركة :
 

 تقبل ترشحات الطلبة المحرزين على الشهادات التالية:
 :البحثبالنسبة إلى ماجستير *
 ـ الشهادة الوطنية لإلجازة األساسية في إطار نظام " إمد"،    

  ـ الشهادة الوطنية لإلجازة التطبيقية في إطار نظام " إمد"،  
  ـ  شهادة جامعية تختم تكوينا عاليا تدوم الدراسة فيها ثالث سنوات أو أكثر بعد البكالوريا،

 "  معترف بمعادلتها لمستوى الشهادة الوطنية لإلجازة على األقلإمد ـ شهادة أجنبية مندرجة في  نظام " 
 سنوات) 5ـ الشهادة الوطنية لمصمم (نظام 

 بالنسبة إلى الماجستير المهني :*
 ـ الشهادة الوطنية لإلجازة األساسية في إطار نظام " إمد"،    

  ـ الشهادة الوطنية لإلجازة التطبيقية في إطار نظام " إمد"،  
  ـ  شهادة جامعية تختم تكوينا عاليا تدوم الدراسة فيها ثالث سنوات أو أكثر بعد البكالوريا،

 "  معترف بمعادلتها لمستوى الشهادة الوطنية لإلجازة على األقل.إمد ـ شهادة أجنبية مندرجة في  نظام " 
 سنوات) 5 ـ الشهادة الوطنية لمصمم (نظام 

 
  :الترشح ملفات تقديم طريقة

 -تتم عملية الترشح في مرحلتها األولى حصريا بالتسجيل االلكتروني على موقع 
 .2017 أوت 07 إلى  جويلية20 خالل الفترة: من www.essted.rnu.tnالمدرسة

 وجوب الترشح في ماجستير واحد فقط.مع اإلشارة إلى 
 

 اإلعالن على القائمة األولية :
(مع  2017 أوت 18بعد عملية الفرز تضبط القائمة األولية للترّشحات المقبولة ويقع نشرها على الموقع يوم 

العلم أن القائمة ليست نهائية) والمطلوب إتمام عملية الترشح بإيداع الملف اإلداري حصريا بمقر المدرسة 
، وال تقبل الملفات بعد اآلجال 13.00 صباحا إلى الساعة 9.00، من الساعة 2017 أوت 25  إلى21من 

 المذكورة مهما كانت األسباب.
 (ال تقبل الملفات المرسلة عن طريق البريد).

 الملف اإلداري :

 

http://www.essted.rnu.tn/
http://www.essted.rnu.tn/


 يحتوى الملف اإلداري على الوثائق التالية : 
-مطبوعة ترشح يتّم سحبها من موقع واب المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم بعد تعميرها بكل عناية 

 ودقة
 -سيرة ذاتية مفصلة للمترشح مدعمة بالوثائق الالزمة،

 -رسالة خطية تحتوي على االهتمامات العلمية للمترشح،
 -نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

-نسخة مطابقة لألصل من الشهادة الجامعية المطلوبة (ترفق وجوبا بشهادة المعادلة بالنسبة للشهادات 
 األجنبية)،

 -نسخ مطابقة لألصل من كشوف أعداد سنوات الدراسة الجامعية، 
 ) صور شمسية،03-ثالث (

 -يمكن للمترشح أن يرفق ملفه بمنتوجات أو أعمال أو بحوث أودراسات في مجال إختصاصه 
 

 مالحظات :
 *عند إدراج معطيات غير صحيحة بموقع الترشح عن بعد، يتم إلغاء الترشح بصفة آلية.

ينظر في ملفات الترشح التي ترد منقوصة من إحدى الوثائق المطلوبة أو التي ترد على المدرسة خارج  *ال
 اآلجال.

يمكن تقديم أكثر من ملف ترشح ألحد الماجستيرات التي تؤمنها المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات  *ال
 التصميم.

* يقع اإلعالن عن النتائج األولية للمنتقين ثم تقع دعوتهم إلجراء اختبارات كتابية بالنسبة إلى ماجستير 
البحث، واختبارات شفاهية وتطبيقية بالنسبة إلى الماجستير المهني، وذلك حسب روزنامة سيتم اإلعالن عنها 

 في اإلبان.
 

 معايير اإلنتقاء:
 

 -مدى تطابق الشهادة المتحصل عليها مع الماجستير المطلوب والنتائج المتحصل عليها في بعض المواد.
 -المعدالت العامة المتحصل عليها، وعدد سنوات الدراسة.

 -نجاح الطالب في الدورات الرئيسية أو دورات التدارك.
 -المنتوجات واألعمال والبحوث والدراسات إن وجدت والتي لها صلة بالماجستير المطلوب.


