
 الجمهورية التونسية
 الشباب والرياضةشؤون وزارة                        وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس                         جامعـة صفاقس      
 

 

المندرجة في نظام "إمد"مناظرة بالملفات للتسجيل بشهادات الماجستير بــــالغ    
9201 - 8201بعنوان السنة الجامعية   

 

و المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة و شروط الحصول  2012أوت  01المؤرخ في  2012ـدد لسنة 1227عمال بأحكام األمر عـ

"، يعلم مدير المعهد العالي للرياضة و التربية البدنية يصفاقس عن فتح مناظرة بالملفات للتسجيل على الشهادات الوطنية للماجستير نظام "إمد

بالنسبة لحاملي الشهادة الوطنية لإلجازة و غيرها من الشهادات  2019 – 2018بشهادات الماجستير المندرجة في نظام "إمد" بعنوان السنة الجامعية 

 :  ة حسب المعطيات التاليةالمخولة للترشح للمناظرات المعني

 اإلختصاص موضوع الماجستير
طاقة 

 ستيعاباإل
 اإلجازة و الشهائد المطلوبة

ماجستير البحث في علوم و تقنيات 
 األنشطة البدنية و الرياضية

 25 فيزيولوجيا و بيوميكانيك التمرين

االجتماعية و  العلوم اإلنسانية أستاذية أو إجازة أساسية في التربية البدنية
المطبقة في ميدان األنشطة البدنية 

 و الرياضية
25 

 30 اإلعداد البدني الماجستير المهني في اإلعداد البدني
أستاذية أو إجازة أساسية أو تطبيقية ذات عالقة 

 بالرياضة

 

 شروط الترشح :

 أن يكون المترشح من حاملي الشهادة الوطنية لإلجازة أو شهادة معادلة لها -
بالنسبة  11.00/20يساوي أو يفوق سنوات بالنسبة لألستاذية(  4سنوات بالنسبة لإلجازة و  3أن يكون المعدل العام لسنوات الدراسة ) -

 بالنسبة للماجستير المهني. 10.50/20لماجستير البحث و 

 2019 – 2018خر خالل السنة الجامعية كلية أو بمعهد آب بماجستير أخرى ن المترشح مرسماأن ال يكو -

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

 طريقة الترشح :

دور هذا بتداءا من تاريخ صسحب إستمارة الترشح عن بعد من موقع الواب الخاص بالمعهد العالي للرياضة و التربية البدنية بصفاقس إ -

 البالغ
يتم )ال يقبل أي مطلب  اإلداريبنهاية التوقيت  8201 أوت 31إلى  02من بمكتب الماجستير بالمعهد إبتداءا  مباشرةتقدم الترشحات  -

 عبر البريد(. إرساله

 الوثائق المطلوبة : 

 اإلستمارة الخاصة بالترشح .1

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة لألجانب .2
 التخرجنسخة مطابقة لألصل من شهادة  .3

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا .4
نسخة مطابقة لألصل من كشوف األعداد لكل سنوات الدراسة الجامعية )إبتداءا من السنة األولى بعد الباكالوريا و بإعتبار سنوات  .5

 الرسوب(
نها الطالب تنص على دورة النجاح طيلة نسخة مطابقة لألصل من شهادة نجاح أو وثيقة مسلمة من إدارة المعهد أو الكلية التي تخرج م .6

 سنوات الدراسة )الدورة الرئيسية أو دورة التدارك(
 خالصا معلوم البريد يحمالن عنوان المترشح( 02)ظرفان  .7

 صورة شمسية تلصق بملف الترشح .8

الميدانية )شهادة  بوثائق تثبت خبرتهم اإلعداد البدني، يجب أن يدعموا ملفهم بسيرة ذاتية مرفوقة يالمهني فبالنسبة للمترشحين للماجستير  .9

 مدرب، شهادة تربص، دورات تكوينية، إنتماء إلى رياضيي النخبة، ...(



ن إلجراء محادثة مع لجنة مختصة للبّت في القبول النهائي بعد إسناد ودعوم*علما و أن المقبولين أوليا بمختلف شهادات الماجستير )بحث و مهني( 

 نقاط(. 20إلى  0)من  كل مترشح عدد من النقاط

 .حادثةإلى اللجنة المختصة عند إجراء الم التي تثبت خبرتهم الميدانية األصلية* على المقبولين أوليا بالماجستير المهني االستظهار بالوثائق 

 المقاييس المعتمدة لتقييم المترشحين : 

 :يتكون الحاصل العام لكل مترشح بجمع النقاط التالية 

 النقاط ع/ر

1 
سنوات بالنسبة  4سنوات بالنسبة لإلجازة أو  3المعدل العام لسنوات الدراسة )

 1و معدل باقي السنوات ضارب  2معدل سنة التخرج ضارب  باعتباراألستاذية( 

2 
سنوات  4سنوات لإلجازة أو  3المعدل العام للوحدات العلمية طيلة سنوات الدراسة )

 بالنسبة لألستاذية(

3 
من النقاط على كل سنة دراسية  0.5سنوات الدراسة الجامعية )يضاف الرسوب طيلة 

 بدون رسوب طيلة سنوات الدراسة الجامعية(

4 
من النقاط على كل سنة نجاح من  0.5سنوات الدراسة )يضاف  لدورة النجاح خال

 الدورة الرئيسية طيلة سنوات الدراسة الجامعية(

 (20إلى  0العدد  المتحصل عليه بالمحادثة )من  5

  

 

 المديــر

 

 محمد الجراية

 

 

 

 

 

 

 

 

 


