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 املاست تر املهين / حبث است تراس تكامل ملفات املحول 
لكرتو اكللتتججججمباج  استجججج تر الناث م ال ا وموا  عىل املرتحشني  ه دسججججأ امة امأ اليجججج ا اأ  واملاستجججج تر املهين Nanomatériaux et Electronique Embarquée "احملمول " والإ

"Ingénierie des Systèmes Industriels» 2017/ 31/70اإىل غايأ  19/70/2017القامئات املياحبأ اس تكامل ملفاهتم بدايأ من  اختاارمه حتب واذلين مت 2017/2018اجلامعاأ  للت  أ 

 :الربيد أةو مبارشة  كتب الضنط ابملعهد يكون ذكل عربو 

ا امت  خمت  )يمت أةعالهاحملد ة  امآجالضاة م مم ةابلس امتر أةو مبارشة ابملعهد مياوبأ  الرسيع ترسج امللفات ابلنت نأ للطلنأ املعل أ أةسامهئم م القبول املنديئ للرتحش عرب الربيد

  التايل: نالع وا وذكل عىل املاست تر  و اأ الت ياص عىلمع  الربيد أةو خمت مكتب الضنط ابملعهد(

 ......................... مطلب ترحش ملاست تر

 .4077القرصين  104 ص.ب-ابلقرصيناجلامعي  احلي-ابلقرصيناملعهد العايل للعلوم التطناقيأ و التكنولوسيا 

          ملفاهتم: لإيداعالواثئق املطلوبأ ابلنت نأ للطلنأ املد وون      

  عرب موقع الواب ممضاة من املرتحش الرتحشاس امترة 

  ورمق هاتفه ابمةمرتتضمن وسواب   وان املعين  عىل أةقىص تقدير صفاتنيسرة ذاتاأ م 

  من النااكلوراي  علهيا بدايأمن مجاع الشهائد العلماأ املتايج  للةصجنتخأ مطابقأ 

  النااكلوراي والت  وات اجلامعاأ امةعدا من كشوفات  للةصجنتخ مطابقأ 

 صورة مشت اأ تليق م اس امترة الرتحش 

 التعريف الوط اأ  نتخأ من بطاقأ 

  عا ة ترس مي، الرسوب( حسبالواثئق املثبتأ لعدم  )...توسيه اإ

 املرت حشابلنلوغ حيمج   وان  الإعالمرف مضمون الوصول مع ظ 

 مالحاأ هامأ:

 خالل متارمه اجلامعي يقع قبول الطلنأ اذلين قاموا ابلرسوب مرتني أةو أةكرث ل 

  آلااكام تلغى القا و اأ  امآجالور  عىل املؤستأ بعد  انقص أةو ور ت به معلومأ خاطئأ أةويلغى لك مطلب  بأ.املطالب اليت ل تت تمباب لالختياصات املطلو  أ

  مزورة أةهنا الإ ارةتتبع عدلاا لك مرتحش يديل بواثئق يثبت دلى يقع. 

 

 

 

 

 

République Tunisienne 

-----**----- 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

-----**----- 

Université de Kairouan 

-----**----- 
Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de 

Technologie de Kasserine 

 

 الجمهورية التونسية

-----**----- 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

-----**----- 

 جامعة القيروان

-----**----- 

 املعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقصرين


