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  البحث  بماجستير دليل التسجيل عن بعد
  النظم الذكية للمعلوماتفي في اإلعالمية 

النظم الذكية للمعلومات بالمعهد العالي في البحث في اإلعالمية  للدراسة بماجستير الترشح عن بعدلتسجيل مطلب 
، الرجاء الدخول إلى الفضاء المخصص لذلك على  2021-2020بعنوان السنة الجامعية  لإلعالمية والتصرف بالقيروان

 http://www.isigk.rnu.tn/fra/mastere/nouveau/موقع واب المؤسسة و ذلك عبر الرابط التالي 
مع العلم أن األولوية تمنح دائما للماجستير الذي وقع كحد أقصى  )02(يحق للطالب التسجيل للترشح في ماجستارين 

    .جان المعنيةلند دراسة ملفات الترشح من قبل الع إختياره في المرتبة األولى

 في اإلعالمية ماجستير البحثالتسجيل عن بعد في 
 خاص بالمتحصلين على اإلجازة 

 .جر عن ذلك رفض ملف الترشح نهائياوجوب تعمير كل المعطيات المطلوبة بدقة وخاصة جدول البيانات التالي حتى ال ين

 

 األستاذية خاص بالمتحصلين على شهادة 
  .تعمير كل المعطيات المطلوبة بدقة وخاصة جدول البيانات التالي حتى ال ينجر عن ذلك رفض ملف الترشح نهائياوجوب 
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 يالماجستير المهن خاص بالمتحصلين على شهادة 
  .وجوب تعمير كل المعطيات المطلوبة بدقة وخاصة جدول البيانات التالي حتى ال ينجر عن ذلك رفض ملف الترشح نهائيا

 

 الوطنية للمهندسين خاص بالمتحصلين على الشهادة 
تعمير مطلب التسجيل عن بعد في الفضاء بالنسبة للتسجيل للدراسة بالسنة الثانية ماجستير بحث فعلى طلبة الهندسة المترشحين لذلك 

  .هم على حدةدراسة ملفات روستتولى بعد ذلك لجنة الماجستي المخصص للتسجيل للدراسة بالسنة االولى ماجستير بحث
  .وجوب تعمير كل المعطيات المطلوبة بدقة وخاصة جدول البيانات التالي حتى ال ينجر عن ذلك رفض ملف الترشح نهائيا

 


