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 اجلمهورية التونسية           
 والبحث العلمي  وزارة التعليم العايل       
 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية      

 للدراسات التكنولوجية بتوزر المعهد العالي
  

 09/08/2021يف توزر 

 الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
     

  2022-2021 يف مسار األنظمة الفلتوضوئيةلإلجازة ذات البناء املشرتك  فتح باب الرتشح
Licence Co-construite Parcours Systèmes Photovoltaïques 

 
للتسجيل يف املقبولني لتحديد قائمة واالختبارات  مناظرة بامللفاتعن فتح يعلم مدير املعهد العايل للدراسات التكنولوجية بتوزر 

  :للطلبةبالنسبة  2021-2022السنة اجلامعية  بعنوان مة الفلتوضوئيةإلجازة ذات البناء املشرتك يف مسار األنظا

  طلبة * 8حدود عدد  يف (امليكانيكيةاملرمسني باملعهد والذين أمتوا بنجاح السنة الثانية يف شعبة اهلندسة (: 
 

 طلبة 4يف حدود عدد  :الطاقية 
 :طلبة * 4يف حدود عدد  امليكاترونيك 

 االختصاصات التالية  يف أو الذين أمتوا بنجاح مدة ال تقل عن سنتنيلوطنية لإلجازة هادة اللش حلاملنيا الطلبة 
 

 الطاقية 
 امليكاترونيك 
 الصيانة الصناعية 
  الكهربائيةاهلندسة 
  الشهادات املعادلة هلا أو  

 ) طلبة * 4يف حدود عدد (ويكونوا من املنتمني وغري املنتمني للمعهد 
 

يتجاوز العدد اجلملي  أالقبولني من ذذ  الئةة يف حا  نق  عدد الشرشحات من الئةات اخأخر  عل  تعديل عدد الطلبة امليتم  :*
 طالبا 12للمقبولني 

 الوثائق املطلوبة:
 استمارة الشرشح للمناظرة  -
 ،صورة مشسية تلصق باالستمارة املذكورة -
 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
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 ،متنربان حيمالن عنوان املشرشح ظرفان -
 ،البكالوريامن كل الشهادات املتحصل عليها باعتبار  لألصلنسخة مطابقة  -
 ونتائج الباكالوريا معيةامن كل كشوفات اخأعداد للدراسة اجل لألصلنسخة مطابقة  -
 وبرجميات االختصاص.من كل ترب  وكل تصديق يف جما  اإلعالمية التطبيقية  لألصلنسخة مطابقة  -

او عن بعد باملعهد حضوريا حمادثة شفاهية بعد اجتياز  هنائيقبول مثّ  امللفاتطريق فرز عن  قبول أويلعلما أنّه سيتم 
 مع جلنة القبول.

 العنوان: مباشرة إلدارة املعهد أو إرساله عن طريق الربيد مضمون الوصو  إىل  شحيقع إيداع ملف الشر   -
 

  2210 توزر 150العايل للدراسات التكنولوجية بتوزر ص ب  املعهد
 

يف  2021اوت  31أقصا  يوم من صدور ذذا البالغ إىل أجل  ابتداء الضبط وذلكتاريخ ختم الربيد أو مكتب ويعتمد  
 .منتصف النهار حدود

 
 :املعادلة التالية مالحظة يتم احتساب النقاط حسب

 
Score_Final = Moy_Bac + Moy_L1 + Moy_L2 + Bonus - Malus 

 
 Bonus= Nombre de stages réalisés et de certificats validés. Pour ceux qui réalisent le 

stage en Juillet ou Août, ils leur suffit de soumettre une déclaration ou la lettre 
d’affectation de stage ( بطاقة تعيين تربص )   dans l’attente de fournir une attestation. 
. 

 Malus = Nombre de redoublement en Enseignement Supérieur. 

     
 
 

 


