
 

 

  
 ـقـرطـاج                                                                   جـامعـة                 

 المعهد العالي للغات بتونس           

 

 عن فتح مناظرة لإللتحاق بالماجستير بـالغ

 
 2022-2021 بعنوان السنة الجامعية 

 

 لسنة الجامعيةإلى ابالماجستير بالنسبة  لاللتحاقفتح مناظرة عن طريق الملفات  عن المعهد العالي لّلغات بتونس ةلن مدير تع 

 .للطلبة المتحصلين على شهادة اإلجازة األساسية أو اإلجازة التطبيقية أو شهادة األستاذية  2022/ 2021

 

  عبر موقع الواب الخاص  في مرحلة أولى حصرّياتقّدم الترشحات www.cursus.tn  إلى  2021جويلية  20من  ابتداء
 : الماجستير التالية  اتشهادإلى بالنسبة  2021 أوت 10 غاية

طاقة  الماجستير
 اإلستيعاب

 مؤهالت للترشح

 إجازة أساسية أو أستاذية في اللغات 53 (ماجستير بحث)الّلسانيات العامة 

 (ماجستير بحث) الّلسانيات التطبيقية

 
 إجازة أساسية أو أستاذية في اإلنقليزية 02

 52 (ماجستير بحث)الدراسات األدبية المدونة باالنقليزية 
 

 إجازة أساسية أو أستاذية في اإلنقليزية

 إجازة أساسية أو أستاذية في الفرنسية 03 (ماجستير بحث)األدب الفرنسي الحديث 

 : ة والحضارة العربي اآلداب و ةاللغماجستير البحث في 

  تخّصص –ةتخّصص اللغ: تخصصات ثالثيقوم على  

 .تخّصص الحضارة – األدب

  -إجازة أساسية أو أستاذية في العربية طالبا 53

 إجازة أساسية أو أستاذية في األلمانية 53 ماجستير بحث( ألمانية)التواصل بين الثقافات

 إجازة أساسية أو أستاذية في اإليطالية 53 ماجستير بحث( إيطالية)بين الثقافات التواصل 

 إجازة أساسية أو أستاذية في اإلسبانية 53 ماجستير بحث( إسبانية)التواصل بين الثقافات 

 إجازة أساسية أو أستاذية في الروسية 53 ماجستير بحث( روسية)التواصل بين الثقافات 

إجازة أساسية أو تطبيقية أو أستاذية في  52 (ماجستير مهني)التواصل   انقليزية
 اإلنقليزية

 إجازة أساسية أو تطبيقية أو أستاذية في الروسية 53 (ماجستير مهني)الروسية المطبقة على السياحة التراث

https://www.cursus.tn/index.xhtml


 

طاقة  الماجستير  
 اإلستيعاب

 مؤهالت للترشح

 ( مهنيماجستير (   العربية للناطقين بغيرها *
 
 53 
 

 

إجازة أساسية أو أستاذية في اللغة واألدب  *
والحضارة العربّية واللغات واآلداب األجنبّية 

التاريخ والجغرافيا أو علم )والعلوم اإلنسانّية 
 ...(النفس أو علم االجتماع الخ 

 ( ماجستير مهني (   الترجمة
      ماجستير ترجمة تخصص العربية 

 ةترجمة تخصص الفرنسي ماجستير      

 ماجستير ترجمة تخصص اإلنقليزية 

 ماجستير ترجمة تخصص األلمانية 

 ماجستير ترجمة تخصص اإليطالية 

 ماجستير ترجمة تخصص اإلسبانية 

 ماجستير ترجمة تخصص الصينية 

 ماجستير ترجمة تخصص الروسية 

 

502 
 
 

 مترشح 53
لكل  

 تخصص

 
أو إجازة  اللغاتإجازة أساسية أو أستاذية في 
كعلم النفس )   أستاذية في العلوم اإلنسانية

وعلم االجتماع والتاريخ و الفلسفة و الحقوق 
وعلى هذا الصنف من المترشحين   -(وغيرها

أن يسجل في المسار المرغوب فيه باختيار 
كأن )من بين الخيارات المطروحة " أ"اللغة 

هي العربية أو الفرنسية أو " أ"تكون اللغة
 (اإلنقليزية

 

 .علمية العتباراتالمحددة  االستيعابيمكن للجنة أن تضبط عددا أدنى من طاقة    
 على موقع الواب 0205أوت  51اإلثنين يوم  المقبولين للطلبةولية ال  اتقائمال نيتّم اإلعالن ع  

  www.islt.rnu.tn و بالمؤسسة. 
 

 خالل التوقيت  بمكتب الضبطإدارة المعهد مباشرة إلى  بإيداع ملفاتهمهم في القائمات األولية ؤ الطلبة الواردة أسما يقوم
 :والمتكونة من  2021أوت  00إلى غاية  2021أوت  20ابتداء من اإلداري 

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوريا -

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

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

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 صور شمسية حديثة العهد 20 -

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

 كبير مضمون الوصولظرفان متنبران يحمالن عنوان المترشح أحدهما من الحجم ال -

 :ضبط معايير معالجة الملفات 
 :باعتماد المعايير اآلتيةمن قبل لجان مختصة منها يتم النظر في ملفات الطلبة والتثبت  
  (واألرصدة المعايير مطبوعة انظر)دورات النجاح المعدل العام , الرسوب: العامةالمعايير 

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


 

 و المتمثلة في المعدل الحسابي للمواد األساسية المضبوطةلخاصة المعايير ا 

 
 

  بعد مصادقة رئاسة الجامعة في المؤسسة وعبر موقع الواب  القائمة النهائية للمقبولين نيتّم اإلعالن عو 
 
 

بديل تضبطه  اختصاصيوجه الطالب إلى  االختصاصاتمن  اختصاصفي صورة تعذر بعث مسار في كل 
 .وفي نطاق طاقة االستيعاب المعايير المعمول بها باعتماداللجنة 

 
  

 :تذكير     
  ماجستير واحدللطالب أن يترّشح ألكثر من  يجو  ال 

 مطلبهتؤدي آليا إلى إلغاء  يدلي بها المترشح  كّل معلومة خاطئة. 

  في انتظار النتائج النهائيةظرفية  األوليةقائمة المقبولين . 
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