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 الجمهورية التونسية
ي  الشباب والرياضة وزارة           وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 واإلدماج المهن 

بية                       جامعـة صفاقس             البدنية بصفاقسالمعهد العالي للرياضة والتر
 

 

مناظرة بالملفات للتسجيل بشهادات الماجستير المندرجة في نظام "إمد"بــــالغ    
2220 - 2120بعنوان السنة الجامعية   

 

والمتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط  2012أوت  01المؤرخ في  2012ـدد لسنة 1227عمال بأحكام األمر عـ

الوطنية للماجستير نظام "إمد"، يعلم مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية يصفاقس عن فتح مناظرة الحصول على الشهادات 

بالنسبة لحاملي الشهادة الوطنية  2022 – 2021بالملفات للتسجيل بشهادات الماجستير المندرجة في نظام "إمد" بعنوان السنة الجامعية 

 : ة للترشح للمناظرات المعنية حسب المعطيات التاليةلإلجازة وغيرها من الشهادات المخول

 اإلختصاص موضوع الماجستير
طاقة 

 ستيعاباإل
 اإلجازة و الشهائد المطلوبة

ماجستير البحث في علوم وتقنيات 
 األنشطة البدنية والرياضية

 25 تمرينفيزيولوجيا وبيوميكانيك ال

 البدنيةأستاذية أو إجازة أساسية في التربية 
علوم التربية البدنية أو ذات عالقة ب
 الرياضةو

مطبقة إنسانية واجتماعية علوم 
 األنشطة البدنية والرياضية في

25 

تعلمية األنشطة البدنية 
 والرياضية

25 

األنشطة البدنية المالئمة 
 والصحة

25 

الماجستير المهني في اإلعداد 
 البدني

 30 إعداد بدني
إجازة أساسية أو تطبيقية ذات أستاذية أو 

 عالقة بالرياضة

 

 :شروط الترشح

 أن يكون المترشح من حاملي الشهادة الوطنية لإلجازة أو شهادة معادلة لها -

 2022 – 2021خر خالل السنة الجامعية كلية أو بمعهد آب بماجستير أخرى ن المترشح مرسماال يكو -

 (.كل طالب يترشح ألكثر من اختصاص يتم سحب ملفه) في ماجستير البحث ال يمكن الترشح إال إلختصاص واحد -

 .وذلك بترتيب اإلختيارات تفاضليا الى الماجستير المهني باإلضافة الى ماجستير البحثيمكن الترشح  -

 :طريقة الترشح

 تعمير إستمارة الترشح عن بعد على الرابط التالي: -

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEY2B0_JawtfsoNEYY2TC7agkabdA6yXa9BUsRosrpLGxL

2Q/viewform?usp=sf_link 

  :الوثائق المطلوبة

 )تعميرها عن بعد( اإلستمارة الخاصة بالترشح .1

 سيرة ذاتية .2

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة لألجانب .3

 نسخة من شهادة التخرج .4

 نسخة من شهادة الباكالوريا .5

 بار سنوات الرسوب(نسخة من كشوف األعداد لكل سنوات الدراسة الجامعية )إبتداءا من السنة األولى بعد الباكالوريا وبإعت .6

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEY2B0_JawtfsoNEYY2TC7agkabdA6yXa9BUsRosrpLGxL2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEY2B0_JawtfsoNEYY2TC7agkabdA6yXa9BUsRosrpLGxL2Q/viewform?usp=sf_link
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نسخة من شهادة نجاح أو وثيقة مسلمة من إدارة المعهد أو الكلية التي تخرج منها الطالب تنص على دورة النجاح طيلة سنوات  .7

 الدراسة )الدورة الرئيسية أو دورة التدارك(

 ترشحللمصورة  .8

بالوثائق التي تثبت خبرتهم الميدانية )تدريب، فهم بالنسبة للمترشحين للماجستير المهني في اإلعداد البدني، يجب أن يدعموا مل .9

 (المنتخب الوطني، نتائج رياضية دورات تكوين، إنتماء لفريق أو

 ملف واحد بتحميل directiondesetudes@isseps.usf.tnترسل الملفات عبر البريد اإللكتروني على العنوان التالي  .10

(PDF) 2021سبتمبر  03والى غاية يوم الجمعة  تاريخ هذا البالغمن  اءإبتداجميع الوثائق  نضميت. 

علما وأن المقبولين أوليا بمختلف شهادات الماجستير مدعوون لتقديم ملفهم يمكتب الماجستير بالمعهد مع نسخ مطابقة لألصل  .11

( خالصا معلوم البريد يحمالن عنوان 02لشهادة الباكالوريا وشهادة التخرج وبطاقات األعداد وشهادة النجاح وظرفان ) يالنسبة

 المترشح للحصول على القبول النهائي للترسيم.

 :يتكون الحاصل العام لكل مترشح بجمع النقاط التاليةيتم ترتيب المترشحين تفاضليا في كل مسار و

 النقاط ع/ر

 سنوات بالنسبة األستاذية( 4ة أو سنوات بالنسبة لإلجاز 3المعدل العام لسنوات الدراسة ) 1

2 
من النقاط على كل سنة دراسية بدون رسوب طيلة  0.5الرسوب طيلة سنوات الدراسة الجامعية )يضاف 

 سنوات الدراسة الجامعية(

3 
كل سنة نجاح من الدورة الرئيسية طيلة من النقاط على  0.5دورة النجاح خالل سنوات الدراسة )يضاف 

 سنوات الدراسة الجامعية(

4 
إلى  0إلى الحاصل العام عدد من النقاط )من بالنسبة للمترشحين للماجستير المهني في اإلعداد البدني يضاف 

   تحدد من قبل لجنة مختصة. ( حسب الخبرة الميدانية للمترشح10
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 حمــدي شـطـــورو
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