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 اجلمهورية التونسية           
 والبحث العلمي  وزارة التعليم العايل       
 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية      

 للدراسات التكنولوجية بتوزر المعهد العالي
  

 الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
     

  2023 - 2022 يف مسار األنظمة الفلتوضوئيةلإلجازة ذات البناء املشرتك  فتح باب الرتشح
Licence co-construite - Parcours Systèmes Photovoltaiques 

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

  :للطلبةبالنسبة  2023 – 2022السنة اجلامعية  بعنوان ألنظمة الفلتوضوئيةإلجازة ذات البناء املشرتك يف مسار اا

 املرمسني باملعهد والذين أمتوا بنجاح السنة الثانية يف شعبة اهلندسة امليكانيكية   

 االختصاصات التالية  يف أو الذين أمتوا بنجاح مدة ال تقل عن سنتنيهادة الوطنية لإلجازة للش حلاملنيا الطلبة 
 

 لطاقيةا 
 امليكاترونيك 
 الصيانة الصناعية 

 ويكونوا من املنتمني وغري املنتمني للمعهد 
 

 الوثائق املطلوبة:
 وتعمر بكل دقة( fra/masterehttp://www.isett.rnu.tn/ من موقع املعهداستمارة الرتشح للمناظرة )تسحب  -
 ،تلصق باالستمارة املذكورة صورة مشسية -
 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 ،متنربان حيمالن عنوان املرتشح ظرفان -
 ،البكالوريامن كل الشهادات املتحصل عليها باعتبار  لألصلنسخة مطابقة  -
 ونتائج الباكالوريا معيةامن كل كشوفات األعداد للدراسة اجل لألصلنسخة مطابقة  -
 وبرجميات االختصاص.من كل تربص وكل تصديق يف جمال اإلعالمية التطبيقية  لألصلنسخة مطابقة  -
 العنوان: مباشرة إلدارة املعهد أو إرساله عن طريق الربيد مضمون الوصول إىل  شحيقع إيداع ملف الرت  -

  2210 توزر 150العايل للدراسات التكنولوجية بتوزر ص ب  املعهد
 " أسفل العنوان على الظرف اخلارجي LCC – SPVترشح لإلجازة مع كتابة العبارة "

 

 

http://www.isett.rnu.tn/fra/mastere
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 يف حدود سبتمرب 03أقصاه يوم من صدور هذا البالغ إىل أجل  ابتداء الضبط وذلكتاريخ ختم الربيد أو مكتب ويعتمد  
 .منتصف النهار

 
 مالحظات 

 :املعادلة التالية يتم احتساب النقاط حسب  .1
 
 

Score_Final = Moy_Bac + Moy_L1 + Moy_L2 + Bonus - Malus 
 

 Bonus= Nombre de stages réalisés et de certificats validés 

 Malus = Nombre de redoublement en Enseignement Supérieur 

 
 

 طالبا 16حددت طاقة االستيعاب ب .2
الوسط يكون نظام التدريس حضوريا بالكامل يف السداسي األول )دروس نظرية وأشغال تطبيقية( مع إجناز تربص ب .3

 املهين يف السداسي الثاين.
 
     
 
 

 


