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 بـــالغ
 

 الماجستيرللتسجيل بشهادات مناظرة بالملفات 

 2222/2221السنة الجامعية  بعنوان

  

السنةُاجلامعيةُُ بعنوانُريادلاجستسجيلُبشهاداتُللتُ اتُلُّ ابدلناظرةُمُ عنُفتحُُبقابس للدراسات القانونيةادلعهد العايل إدارةُنُعلتُ 

 االختصاصاتيفُُشهادةُاألستاذيةعلىُُاحلاصلنيُو"ُةُلإلجازةُيفُنظامُ"أمدهادةُالوطنيُ سبةُحلامليُالشُ ابلنُ 0707/0701ُُ

ابجلدولُالتايل:ادلبيُ ُاالختصاصات ادلناظرةهذهُُوختصُ .ُُذات الصبغة القانونية فقط  نة

 : الشهادات  االختصاصات وطاقة االستيعاب 

 (1)طاقة االستيعاب االختصاص الشهادة

 ماجستري مهين 

 قانون ادلؤسسة واألعمال
Droit de l’entreprise et des affaires 

ُطلبةُالقانونُاخلاص(طالباُ)من05ُ

 احلوكمة احمللية والتنمية ادلستدامة

Gouvernance locale et développement durable. 
ُطالباُ)ُمنُطلبةُالقانونُالعام(05

 Droit  processuel       اإلجراءات          قانون 
ُطلبةُالقانونُاخلاصُمن0/3ُُطالباُ)05ُ

ُلعامُ(طلبةُالقانونُامن1/3ُو
 : األويل ومكوانته رتشحالطريقة تقدمي ملف    

   www.isejg.rnu.tn ادلعهدموقعُوابُُربعُُعن بعدوجواب ُيلُيتمُ األوُ ُسجيلالتُ ُُ

 ُ ُ:ُاحلرصُعلىُُحنيعلىُادلرتشُويتعني 
 ُاخلاصعةُمعمُكعلُالبيعا تُإدراجُُُوُاإلنرتنع شعبةةُعلعىُُوقععُادلعهعدإىلُمُالنّاذُعربُاإللكرتونيةالرتشح  بطاقاتُتعمري

 .ةُوحتديدُاختياراهتمُبةلُدقُ 

 عطيػات مغلوطػة كػ  بطاقػة منقوصػة تو تتنػم ن م  ،علمعاُوأنُُُوجوابُكلُاخلا تُادلوجودةُببطاقةُالرتشحُاإللةرتونيةُُتعمري
 .ُالُيتم ُاعتمادهاُو تعترب ملغاة

 علىُنّسُالبطاقة.ُُ،ُحسبُترتيبُتّاضليُاختيارُاختصاصُواحدُأوُاثننيُعلىُأقصىُتقدير 

 تسجيلُُعدم(enregistrer) تها.منُصحُ ُجيدابعدُالتثب ُبصّةُهنائيةُإالُُادلعطيات 

 جامعة قابس       

 

 

 

 المعهد العالي  للدراسات القانونية بقابس       
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 الروزانمة : 

 ادلراح  والعمليات التاريخ
  على الساعة الثامنة صباحا   2222 توت 12 االثننيمن يوم 

 منتػصف النهارعلى الساعة  2222سبتمرب 24اجلمعة  غاية يوم إىل
 بعد عن األويل التسجي 

 األويل الفرز جلان انعقاد 2222سبتمرب 28 و27والثالاثء االثنني

 2222 سبتمرب 29  األربعاء
 للمرتشحني األويل الفرز  نتائج عن اإلعالن               

 االستيعاب طاقةل احملدد العدد ضعف يشم  * : مالحظة 

 غاية  إىل 2222 سبتمرب 12 اخلميسمن :   (خالل التوقيت االداري) * مباشرة ابدلعهد
 (على الظرؼنبط اليؤخذ بعني االعتبار طابع مكتب )  2222 سبتمرب16 األربعاءيوم 

 األويل الفرز يف  للمقبولني ابلنسبة الرتشح ملفات  إيداع فرتة

   2222سبتمرب 18 واجلمعة 17اخلميس يومي 
 ادلعطيات صحة من للتثبت ادلاجستري جلنة جلسة انعقاد

   ادلقدمة ابلواثئق مقارنة ادلرتشحني قب  من ادلدرجة
 النهائية النتائج عن اإلعالن   2222بتمربس 19 السبت

 االعرتاضات فرتة ثالثة تايم ابتداء من اتريخ اإلعالن عن النتائج
 التسجي  متابعة   2222سبتمرب 25 اجلمعةإىل  2222سبتمرب  21االثنني من 

  التكميلية القائمة   2222بتمربس  32األربعاء غاية إىل 2222سبتمرب  28 اخلميسمن بداية 
 الدروس انطالؽ 2222 تكتوبر 21

 

 ضػػمن قائمػػات نتػػائج الفػػرز األويل ادلقبػػولنيادلرتشػػحني  فػػ ن 2222 سػػبتمرب 29  األربعػػاءيػػوم  ةنتػػائج األوليػػالإثػػر اإلعػػالن عػػن 
 :الواثئق التالية على وجواب   حيتوي  مباشرة لدى مكتب ضبط ادلؤسسة ورقي ملف   يداعإبمطالبون 

 ( الرمسي للمعهد على شبكة األنرتنت وقع ادلسحب من ادلصاحب للبالغ  ي   1لحق عدد ادل)  مطلب ترشح يعمر بك  دقة .1

 ( التسجي  عن بعد ادلعطيات الشخصية والقيام بعملية  إدراج طبع مباشرة بعدت  ) ادلرتشح قب ممناة من  اإللكرتوينالتسجي   بطاقة .0

 األستاذية،تو  اإلجازةمن شهادة  مطابقة لألص  نسخة .3

 نسخة من شهادة الباكالوراي، .4

 ،سي رت نسخ من شهادات ال .5

 ،نسخة من شهادة سحب الرتسي  إن وجدت .6

 ،سنوات الدراسة اجلامعية ك ل عداداأل اتمن كشوف مطابقة لألص نسخ  .7

 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .8

 .حيمالن عنوان ادلرتشح ظرفان خالصا معلوم الربيد تحدمها منمون الوصول .9

 صورة مشسية حديثة تلصق على مطلب الرتشح. .17
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