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 بشهادات الماجستير لمتسجيل  ترشح

 نظام "أمد"
 2021-2020بعنوان السنة الجامعية 

 
 الماجستير المزمع الترشح له

  :Nanosciences بحث ماجستير

 البيانات الشخصية -1

 .............................................................................................: ....... االسم -
 .................................................................................................: ... المقب -
 ...................: ..........................)أو جواز السفر بالنسبة لألجانب(رقم بطاقة التعريف والوطنية  -
 ............................................................................: .........تاريخ الوالدة ومكانها -
 ( طالب)ة(1) الوضعية الحالية : -

 أجير (2)                      
 ( حاالت أخرى3)                      

 .......................................................................................: .......... الجنسية -
 ....................................................................: .............................. العنوان -
 : البريدي الترقيم -
 ........................................:..... الوالية......:........................................ المدينة -
 .........................................: .العنوان اإللكتروني............................: .... الهاتفرقم  -

 الدراسات الجامعية -2
 ................................................................................................... :اإلجازة  -

 ...................................................................:  االختصاص............. : سنة التخرج -
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 :سنوات الدراسة الجامعية السابقة  -

 سنة الّدراسة
السنة 
 الجامعية

 المعّدل
 22من 

عدد سنوات  الّدورة
 الرسوب

 الجامعية المؤسسة
 التدارك الرئيسية

       السنة األولى

       السنة الثانية

       السنة الثالثة

 الرابعةالسنة 
فقط لممتحصمين عمى 
 شيادة األستاذية 

      

 القار : أوالشغل الموسمي التربصات أو  -
 الرتبة التاريخ والمدة (المؤسسة )اسم المؤسسة / العنوان

   
   

 : )في صورة تعدد الترشحات( ب الترشح بمؤسسات تعميم عالي وبحث أخرىمطال -
 الشهادة المطموبة المؤسسة / الجامعة

  
  

 المعني.كل خطأ أو نقصان في اإلرشادات المذكورة، ينجر عنو إلغاء التسجيل بالماجستير مالحظة هامة : 

 شروط الترشح -3
صاصات نظام "أمد" في االختفي إلجازة لالوطنية شيادة الصمون عمى يمكن أن يترشح ليذه المناظرة الطمبة المتح

 .المطموبة حسب نوع الشيادة

 طريقة تقديم ممف الترشح  -4
رساليا الترشح لممناظرة  استمارةيتم تعمير  مباشرة أو عن طريق مصحوبة بممف الترشح )الوثائق المطموبة( وا 

 التالي :  المضمون الوصول أو السريع عمى العنوانالبريد 
 المدرسة العميا لمعموم والتكنولوجيا بحمام سوسة

 حمام سوسة 4211نهج ألمين العباسي 
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 مقاييس القبول -5

 وتمت المصادقة عمييا من طرف رئيس الجامعة. مقاييس القبول تتتم دراسة الممفات من لجنة الماجستير التي حدد
 لمعايير التالية:ا مقاييس القبولتراعي 

 .االرسوب المسموح بيسنوات واألعداد والمالحظات وعدد  النتائج -

 اإلجازة : االختصاص والصنف ) أساسية أو تطبيقية (  -

 )ذكرىا( ةالماجستير المعنيخاصة بشيادة معايير  -

 ق المطموبة ئالوثا -6

 )في صفحة واحدة(سيرة ذاتية  -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 لألصل( ة)مطابق األعدادنسخة من شيادة البكالوريا مع كشف  -

 لألصل( ة)مطابق نسخة من كل الشيادات المتحصل عمييا -

 لألصل( ة)مطابق كشوف األعداد لكل سنوات الدراسة الجامعية -

 خالص معموم البريد يحمالن عنوان المترشح ظرف -

 لممترشح تانشمسي تانصور  -

 وىذه االستمارة -

 جر عنه رفض الممف.أو الوثائق ين كل نقص في اإلرشادات مالحظة هامة : 
 
 
 
 
 
 

 خانة خاصة باإلدارة
ممف تم دراستو من طرف أعضاء 

 المجنة المتكونة من :
- 
- 
- 
- 

 بالماجستير : االنتدابقرار لجنة 

 مقبول

 .....* الترتيب في القائمة : قائمة االنتظار*

 مرفوض

 مالحظات:...... 
 


