الجمهورية التونسية
وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة قرطاج

المعهد العالً إلطارات الطفولة

بـــــــــــــــــالغ
حول الترشح لماجستٌر البحث فً "الطفولة والوسائط الفنٌة"
بعنوان السنة الجامعٌة 0202/0202
ٌنظم المعهد العالً إلطارات الطفولة مناظرة عن طرٌق الملفات للتسجٌل فً شهادة ماجستٌر البحث فً "الطفولة
والوسائط الفنٌة" بالنسبة للسنة الجامعٌة  0202/0202إنطالقا من02جوٌلٌة إلى  02أوت  0202وتتم المناظرة على
مرحلتٌن :
 مرحلة تقدٌم الملف اإلداري والعلمً وٌجب أن ٌتض ّمن الوثائق التالٌة:
ّ
 2مطلب ٌحرر على ورق عادي باسم مدٌر المعهد مع رسالة تعلٌلٌة لدعم الترشح
 0مطبوعة تسجٌل تسحب من المعهد أو موقع الواب الخاص بالمعهد
 3سٌرة ذاتٌة
 4صورة شمسٌة
 5نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة
 6نسخة من الشهادات المتحصل علٌها (مطابقة لألصل)
 7نسخة من بطاقة األعداد لسنوات الدراسة
 8ظرف متنبر ٌحمل عنوان المتر ّ
شح  +ظرف مضمون الوصول مع اإلشعار بالبلوغ
 9شهادة حسن السٌرة
 مرحلة المحاورة الشفوٌة:
ّ
 فً حالة القبول األولىٌ ،قع إعالم المترشحٌن المعنٌٌن بروزنامة المحاورة الشفوٌة بواسطة رسالة مضمونةالوصول مع اإلشعار بالبلوغ ،وبموقع الواب الخاص بالمعهد ،كما ٌقع تعلٌقها بمقر المعهد الكائن ب  06نهج
الطٌب المهٌري  0226قرطاج درمش
 ٌقع إدراج القائمة النهائٌة للمقبولٌن فً المناظرة على موقع الواب الخاص بالمعهد www.iscenf.rnu.tnكما ٌقع تعلٌقها بمقر المعهد.
مالحظات:
 عدد البقاع 02 : ٌشترط أن ٌكون المترشح للماجستٌر البحث متحصل على شهادة اإلجازة األساسٌة أو األستاذٌة فً العلوماإلنسانٌة والفنون أو شهادة معترف بمعادلتها من طرف المصالح المختصّة .وكل ملف التتوفر فٌه الشروط
المذكورة ٌعتبر ملغى.
هام جدّا  :ترسل ملفات التر ّ
شح عن طرٌق البرٌد مضمون الوصول مع اإلشعار بالبلوغ على العنوان التالً :المعهد
العالً إلطارات الطفولة  02نهج الطٌب المهٌري قرطاج درمش  0222مع ضرورة ذكر عبارة " ملف التر ّ
شح
لماجستٌر البحث" على الظرف الخارجً أو إٌداعها مباشرة بإدارة المعهد فً اآلجال المحدّدة وتسجٌلها فً مكتب
الضبط.
ترفض الملفات المنقوصة أو الواردة بعد اآلجال المحدّ دة.

الجمهورية التونسية
وزارة المرأة واألسرة والطفولة وكبار السن

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة قرطاج

المعهد العالً إلطارات الطفولة

بـــــــــــــــــالغ
حول الترشح لماجستٌر البحث فً " تربٌة الطفل "
بعنوان السنة الجامعٌة 0202/0202
ٌنظم المعهد العالً إلطارات الطفولة مناظرة عن طرٌق الملفات للتسجٌل فً شهادة ماجستٌر البحث فً "تربٌة الطفل"
بالنسبة للسنة الجامعٌة  0202/0202إنطالقا من02جوٌلٌة إلى  02أوت  0202وتتم المناظرة على مرحلتٌن :
 مرحلة تقدٌم الملف اإلداري والعلمً وٌجب أن ٌتض ّمن الوثائق التالٌة:
ّ
 2مطلب ٌحرر على ورق عادي باسم مدٌر المعهد مع رسالة تعلٌلٌة لدعم الترشح
 0مطبوعة تسجٌل تسحب من المعهد أو موقع الواب الخاص بالمعهد
 3سٌرة ذاتٌة
 4صورة شمسٌة
 5نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة
 6نسخة من الشهادات المتحصل علٌها (مطابقة لألصل)
 7نسخة من بطاقة األعداد لسنوات الدراسة
 8ظرف متنبر ٌحمل عنوان المتر ّ
شح  +ظرف مضمون الوصول مع اإلشعار بالبلوغ
 9شهادة حسن السٌرة
 مرحلة المحاورة الشفوٌة:
ّ
 فً حالة القبول األولىٌ ،قع إعالم المترشحٌن المعنٌٌن بروزنامة المحاورة الشفوٌة بواسطة رسالة مضمونةالوصول مع اإلشعار بالبلوغ ،وبموقع الواب الخاص بالمعهد ،كما ٌقع تعلٌقها بمقر المعهد الكائن ب  06نهج
الطٌب المهٌري  0226قرطاج درمش
 ٌقع إدراج القائمة النهائٌة للمقبولٌن فً المناظرة على موقع الواب الخاص بالمعهد www.iscenf.rnu.tnكما ٌقع تعلٌقها بمقر المعهد.
مالحظات:
 عدد البقاع 02 : ٌشترط أن ٌكون المترشح للماجستٌر البحث متحصل على شهادة اإلجازة األساسٌة أو األستاذٌة فً العلوماإلنسانٌة والفنون أو شهادة معترف بمعادلتها من طرف المصالح المختصّة .وكل ملف التتوفر فٌه الشروط
المذكورة ٌعتبر ملغى.
هام جدّا  :ترسل ملفات التر ّ
شح عن طرٌق البرٌد مضمون الوصول مع اإلشعار بالبلوغ على العنوان التالً :المعهد
العالً إلطارات الطفولة  02نهج الطٌب المهٌري قرطاج درمش  0222مع ضرورة ذكر عبارة " ملف التر ّ
شح
لماجستٌر البحث" على الظرف الخارجً أو إٌداعها مباشرة بإدارة المعهد فً اآلجال المحدّدة وتسجٌلها فً مكتب
الضبط.
ترفض الملفات المنقوصة أو الواردة بعد اآلجال المحدّ دة.

