
 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
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 بتونس المعهد العالي للغات

 

 

 عن فتح مناظرة لإللتحاق بالماجستير بـالغ

 2021-2020بعنوان السنة الجامعية 
 

 

لسنة إلى ابالماجستير بالنسبة  لاللتحاقفتح مناظرة عن طريق الملفات  عن المعهد العالي للّغات بتونس ةلن مديرتع 

 للطلبة المتحصلين على شهادة اإلجازة األساسية أو اإلجازة التطبيقية أو شهادة األستاذية . 2021-2020الجامعية 

 

  عبر موقع الواب الخاص للمعهد  في مرحلة أولى حصرّياتقدّم الترشحات www.islt.rnu.tn 03من  ابتداء 

  الماجستير التالية : اتشهادإلى بالنسبة  2020سبتمبر  25 إلى غاية سبتمبر
 

طاقة  الماجستير

 اإلستيعاب

 مؤهالت للترشح

 إجازة أساسية أو أستاذية في اللغات 35 اللّسانيات العامة )ماجستير بحث(

 )ماجستير بحث( اللّسانيات التطبيقية

 

 إجازة أساسية أو أستاذية في اإلنقليزية 25

 30 ليزية )ماجستير بحث(قالدراسات األدبية المدونة باالن

 

 إجازة أساسية أو أستاذية في اإلنقليزية

 إجازة أساسية أو أستاذية في الفرنسية 20 األدب الفرنسي الحديث )ماجستير بحث(

:يقوم بحث( )ماجستير األدب والحضارة العربية و اللّغة

الحضارة العربية على ماجستير البحث في اللغة و األدب و 

  مسار موحد ممتد على السداسيات الثالث األولى

  -إجازة أساسية أو أستاذية في العربية 60

 إجازة أساسية أو أستاذية في األلمانية 15 التواصل بين الثقافات)ألمانية( ماجستير بحث

 أستاذية في اإليطاليةإجازة أساسية أو  15 التواصل بين الثقافات )إيطالية( ماجستير بحث

 إجازة أساسية أو أستاذية في اإلسبانية 15 التواصل بين الثقافات )إسبانية( ماجستير بحث

 إجازة أساسية أو أستاذية في الروسية 15 التواصل بين الثقافات )روسية( ماجستير بحث

في  أو أستاذيةأو تطبيقية إجازة أساسية  30 ليزية  التواصل )ماجستير مهني(قان

 اإلنقليزية

أو أستاذية في أو تطبيقية إجازة أساسية  15 المطبقة على السياحة التراث)ماجستير مهني( الروسية

 الروسية

طاقة  الماجستير  

 اإلستيعاب

 مؤهالت للترشح

 ماجستير مهني( (   العربية للناطقين بغيرها *
25 

 

اللغة إجازة أساسية أو أستاذية في  *

واألدب والحضارة العربيّة واللغات 

واآلداب األجنبيّة والعلوم اإلنسانيّة 

)التاريخ والجغرافيا أو علم النفس أو علم 

 االجتماع الخ ...(

http://www.islt.rnu.tn/
http://www.islt.rnu.tn/


 

 ماجستير مهني(  (   الترجمة

      ماجستير ترجمة تخصص العربية 

 ةالفرنسي ماجستير ترجمة تخصص      

 ماجستير ترجمة تخصص اإلنقليزية 

 ماجستير ترجمة تخصص األلمانية 

 ماجستير ترجمة تخصص اإليطالية 

 ماجستير ترجمة تخصص اإلسبانية 

 ماجستير ترجمة تخصص الصينية 

 ماجستير ترجمة تخصص الروسية 
 

120 

 

 

 مترشح 15

لكل  

 تخصص

 

أو  إجازة أساسية أو أستاذية في اللغات

إجازة أستاذية في العلوم اإلنسانية) كعلم 

و التاريخ و الفلسفة  االجتماعالنفس وعلم 

وعلى هذا الصنف   -و الحقوق وغيرها(

من المترشحين أن يسجل في المسار 

اللغة "أ" من بين  باختيارالمرغوب فيه 

الخيارات المطروحة )كأن تكون اللغة"أ" 

 ليزية(قأو الفرنسية أو اإلنهي العربية 

 

 

 .علمية العتباراتالمحددة  االستيعابيمكن للجنة أن تضبط عددا أدنى من طاقة    

 على موقع الواب و بالمؤسسة 2020سبتمبر 28اإلثنين يوم  المقبولين للطلبةولية األ اتقائمال نيتّم اإلعالن ع  

 

 خالل التوقيت  بمكتب الضبطإدارة المعهد مباشرة إلى  بإيداع ملفاتهمهم في القائمات األولية ؤالطلبة الواردة أسما يقوم

 :والمتكونة من  2020أكتوبر  03إلى غاية  سبتمبر 29ابتداء من اإلداري 

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا -

 نسخة مطابقة لألصل من اإلجازة / األستاذية ) أو ما يعادلها ( -

 السنوات بما في ذلك سنوات الرسوب أو االنقطاعنسخة مطابقة لألصل من كشوف األعداد لكل  -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 صور شمسية حديثة العهد 02 -

 (عدم التعرض إلى عقوبات تأديبية حسن السيرة ) شهادة من المؤسسة تثبت -

 ظرفان متنبران يحمالن عنوان المترشح أحدهما من الحجم الكبير مضمون الوصول -

 

 

 

 

 معالجة الملفات :ضبط معايير 

 :باعتماد المعايير اآلتيةمن قبل لجان مختصة منها يتم النظر في ملفات الطلبة والتثبت  

  المعايير( مطبوعة انظر): الرسوب, دورات النجاح المعدل العام العامةالمعايير 

 و المتمثلة في المعدل الحسابي للمواد األساسية المضبوطةلخاصة المعايير ا 

 

 

  06يومي شفوي لتحديد المستوى العلمي اختبار يجرى الطلبة الذين قبلت ملفاتهم مقابلة مع لجنة مصغرة إلجراء 

 2020اكتوبر  07و 

  2020اكتوبر 13 في المؤسسة وعبر موقع الواب يوم القائمة النهائية للمقبولين نيتّم اإلعالن عو 

   أحد المسارات اآلتيةنحو تخصص الروسية في إمكانية إعادة توجيه الطلبة المقبولين: 

 التواصل بين الثقافاتمسار  -

 الروسية المطبقة على السياحة والتراثمسار  -

 ) تخصص الروسية(ماجستير الترجمةمسار  -

يوجه الطالب إلى  ,المشار إليه أعاله الثالثة االختصاصاتمن  اختصاص كل في مسار بعث في صورة تعذر

 المعايير المعمول بها. باعتمادتضبطه اللجنة  بديل اختصاص

  إمكانية توجيه الطلبة المقبولين في تخصص العربية نحو أحد المسارات اآلتية : 

 ماجستير البحث في اللغة و األدب و الحضارة العربيةمسار  -



 

 الماجستير المهني في اللغة العربية للناطقين بغيرهامسار  -

 (العربية) تخصص  مسار ماجستير الترجمة -

يوجه الطالب إلى  أعاله, هاالثالثة المشار إلي االختصاصاتمن  اختصاصفي صورة تعذر بعث مسار في كل 

 المعايير المعمول بها. باعتمادبديل تضبطه اللجنة  اختصاص

 

 هذا ال يخص االختصاصات األخرى .

 
  

 حظة: مال 

 مطلبه.تؤدي آليا إلى إلغاء  يدلي بها المترشح  كّل معلومة خاطئة 

  في انتظار النتائج النهائية . ظرفية  األوليةقائمة المقبولين 

 

 
 



 

  

 



   

   AU: 2020-2021  

 

Ministère de L’Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique 

Université de Carthage 

Institut Supérieur des Langues de Tunis 

 

 

CRITERES  DE  PRE-SELECTION* 

 Redoublement :   

(licence)  en       3 ans (0 redoublement) + 10 

4 ans ( 1 redoublement) + 4 

 (maîtrise)  en     4 ans (0 redoublement) + 10 

 5 ans (1 redoublement)  +4 

           -------------------------------------- 

 Réussite session principale 

(licence) :    1 ère année : + 3 

2ème année :  +3 

3ème année :  +4 

 (Maîtrise ) :      1ère année :   + 2.5 

2ème année :  + 2.5 

3ème année :  +2.5 

4ème année :  +2.5 

                       ---------------------------------------- 

 Moyenne générale :  

Licence : la moyenne générale des années d’études 

*16-20= +10 ; 14-15.99= +8 ; 12-13.99 +6 ; 11-11.99= +4 ; 10-10.99= +2 

 Total = 30 

 *Autres critères spécifiques à chaque mastère seront déterminés par 

les commissions spécialisées 



   

   AU: 2020-2021  
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