
 
 

 التونسية  الجمهورية
والرايضة الشباب وزارة             العلمي والبحث العايل التعليم وزارة     

 املعهد العايل للرايضة والرتبية البدنية بصفاقس  جامعة صفاقس        
 

  الترشح استمارة 

 للقبول بالسنة األولى الخاصة بالماجستير

   2023 - 2022 الجامعية السنة بعنوان

 :الشخصية البيانات (1

 : اللقب :       االسم      

 Prénom :                                                 NOM :                                                     

  : أو جواز السفر بالنسبة لألجانب(بطاقة التعريف الوطنية( :  

 مكانها :          : تاريخ الوالدة 

 Lieu de naissance :                                                             

 الجنسيّة : 

 ى :عنوان مقر السكن 

  الترقيم البريدي                                :الوالية       :المدينة 
       

 : رقم الهاتف 
 

  العنوان اإللكتروني: 

 

 الدراسات الجامعية:( 2

  : سنة الحصول على الباكالوريا 

 ( إجازة أونوع الشهادة العلمية المتحصل عليها  : )أستاذية أو غيرها 

  : عنوان الشهادة العلمية المتحصل عليها 

 سنة التخرج : 
 

 :سنوات الدراسة الجامعية 
 سنوات الدراسة بدون ذكر سنوات الرسوب -أ

 

 
 ع/ر

 السنة الجامعية سنة الدراسة
المعدل العام 

 20من 

 الدورة
 المؤسسة الجامعية

 التدارك الرئيسية

 األولى إجازة أو أستاذية 1
 
     

 الثانية إجازة أو أستاذية 2
 
     

 الثالثة إجازة أو أستاذية 3
 
     

 ةالرابعة أستاذي 4
 
     

 

 : الجّوال : القـارّ 



 

  مالحظة:

  ( على دورة النجاح )الرئيسية أو التدارك تنص ال بطاقات أعدادبالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على شهادات نجاح أو

 فإنهم مطالبون باالستظهار بشهادة مسلّمة من إدارات المعاهد العليا تثبت دورات النجاح )الرئيسية أو التدارك(.

  قة غير ملزمة )وث حصول المترشح على عقوبة تأديبية من الدرجة الثانيةيجب أن يستكمل الملف بوثيقة إدارية تثبت عدم

 .بالنسبة للطلبة اللذين زاولوا كامل دراستهم بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس(

 

 معدالت سنوات الرسوب:  -ب

 

 

 :اختيار الماجستير( 3
 

ة المبرمجة بالمعهد العالي للرياض جميع المسارات من بين واحد فقط ماجستيراختيار  الحق في لكل مترشح

 .والتربية البدنية بصفاقس

 

 ( أمام الماجستير الذي وقع عليه االختيار Xضع عالمة )
 

 علم النفس، الحركية والتعلمبحث في الماجستير  □

 فيزيولوجيا وتحسين األداء الرياضيبحث في الماجستير  □

 األنشطة البدنية المالئمة والصحةماجستير البحث في  □

 بدني ال ماجستير مهني في اإلعداد □

 يضع أكثر من عالمة يتم سحب ملفه(.ال يضع عالمة أو )كل مترشح 

 
 

 إمضاء المترشح

 
 ع/ر

 سنة الدراسة
 سنة الرسوب

 "السنة الجامعية"
المؤدي المعدل العام 

 للرسوب
 المؤسسة الجامعية

1 
 األولى إجازة

 أو أستاذية 
   

2 
 الثانية إجازة

 أو أستاذية 
   

3 
 الثالثة إجازة

 أو أستاذية 
   

 

4 
 

    الرابعة أستاذية


