 6جويلية 2022

بﻼغ ترشح للتسجيل في شهادة ماجستير بحث وماجستير مهني بالمعهد العالي ﻷصول الدين
للسنة الجامعية  2022ــ .2023

يعلم مدير المعهد العالي ﻷصول الدّين ،عن فتح باب الترشح للتسجيل في شهادة
ماجستير بحث وماجستير مهني في اﻻختصاصات اﻵتية:
ماجستير بحث:
 +القرآن والحديث والسيرة.
 +العقيدة ومقارنة اﻷديان.
 +الفكر اﻹسﻼمي المعاصر.
 +الشريعة والقانون.
 +اﻻقتصاد والمالية اﻹسﻼمية.
ماجستير مهني:
 +علم الفريضة.
 +الرقابة والتدقيق الشرعي.
 +علوم التراث اﻹسﻼمي.

شروط الترشح:
 اعتماد معدل ﻻ يقل على  20 /11,5في جميع اﻻختصاصات البحثية.
 معدل ﻻ يقل على  20/11في الماجستير المهني.
والخلو من العقوبات التأديبية مهما كانت درجتها.
 اشتراط عدم الرسوب،
ّ
المتخرجين بعنوان السنة الجامعية  2021ـ .2022
وينطبق هذا اﻹجراء على الطلبة
ّ
خريجي جامعة ّ
الزيتونة ومن خارجها والمتحصلين على شهادة
بالنسبة للطلبة القدامى من ّ
اﻷستاذيّة ،فقد ت ّم إقرار اﻵتي:
قبول الطلبة المتميّزين في حدود البقاع المحددة )مع ضرورة التناظر فيما

بينهم ،وإجراء محادثة مع اللجنة العلمية(.
الوثائق المطلوبة:
 استمارة ترشح يقع تعميرها بكل دقة.صل عليـها ابتداء من شهـادة البكالوريا أو
 نسخة مطابقة لﻸصـل من الشهائد العلميّة المتح ّما يعادلها.
 نسخة مطابقة لﻸصل من كشوفات اﻷعداد لسنوات مرحلة اﻹجازة أو اﻷستاذيّة. صورتان شمسيّتان. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من جواز السفر بالنسبة إلى اﻷجانب.صلين على اﻹجازة أو اﻷستاذيّة
 نسخة مطابقة لﻸصل من قرار المعادلة بالنسبة للمتح ّخارج تونس.
 تع ّهد كتابي مرفق بالتعريف باﻹمضاء يتعلّق باﻻلتزام بالحضور اﻹجباري للدراسة كاملأيّام اﻷسبوع) .دروس الماجستير تستمر كامل أيّام اﻷسبوع :من اﻻثنين إلى السبت(.
 ظرفان بطابعهما البريدي يحمﻼن عنوان المترشح.التخرج
سسة
 شهادة مغادرة تثبت عدم ترسيم المترشح بماجستير أو دكتوراه في مؤ ّّ
باﻹجازة.

 يت ّم إرسال ملف الترشح عن طريق البريد إلى العنوان اﻵتي:المعهد العالي ﻷصول ال ّدين 21 ،نهج سيدي أبو القاسم الجليزي ،ساحة معقل الزعيم،
 1008تونﺲ.
 يمكن إيداع الملف بمكتب الضبط للمعهد العالي ﻷصول الدّين مباشرة في التوقيت
اﻹداري.
آجال اﻹيداع:
 حدّدت آجال اﻹيداع من يوم اﻷربعاء الموافق لـ  20جويلية  2022إلى غاية يوم الجمعةالموافق لـ  19أوت  2022بدخول الغاية.
توضيحات:
 +ك ّل مترشح يقدم في أكثر من ماجستير يلغى ترشحه.
 +ك ّل مترشح يقع التفطن إلى ترسيمه بمرحلة اﻹجازة أو الماجستير أو الدكتوراه يقع شطبه
مباشرة ،ويمنع من الترسيم نهائيّا بالمعهد.
 +ك ّل ملف يرد على المعهد بعد اﻵجال أو منقوص الوثائق يعتبر ﻻغيا )يت ّم اعتماد تاريخ
الورود على مكتب الضبط أو الختم البريدي(.
 +حدّدت عدد البقاع المفتوحة بخمسة وثﻼثين )  (35مقعدا في كل اختصاص.

عن /مدير المعهد العالي ﻷصول الدين

استمارة ترشح للتسجيل بالماجستير
السنة الجامعية 2023-2022
البيانات الشخصية
اﻹسم واللقب.........................................................................................:
تاريخ الوﻻدة ومكانها................................................................................:
الوثيقة :
 بطاﻗة التعريف الوطنية:
 جواز السفر
رﻗم الوثيقة..................................................... .....................................:
الجنسية................. ............................ ................................................:
العنوان:
...........................................................................................................
............................................................الترﻗيم البريدي............................:
رﻗم الهاتف...............................................................................:
البريد اﻹكتروني.........................................................................:

الدراسات الجامعية:
اﻷستاذية /اﻹجازة ................................................................................... :
اﻹختصاص.............................................................................................:
سنة التخرج .................:المعدل....................:

المستوى

عدد
الدورة
)رئيسية أو تدارك( سنوات
الرسوب

المؤسسة الجامعية

المعدل

السنة اﻷولى
السنة الثانية
السنة الثالثة
السنة الرابعة

إمضاء الطالب

 كل خطأ أو نقصان في اﻹرشادات المذكورة ينجر عنه إلغاء مطلب الترشح بالماجستير

الجمهوريّة التونسيّة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الزيتونة
المعهد العالي ﻷصول الدين بتونس

بطاقة اختيار نهائي
السنة الجامعية 2023-2022
إنّني الممضي)ة( أسفله الطالب)ة(............................................المولود )ة( في....../...../.......
بـ .....................وصاحب)ة( بطاقة التعريف الوطنيّة ..............................الصادرة
صل )ة( على اﻹجازة اﻷساسيّة
في ........../.............../..........بـ ......................................والمتح ّ
في العلوم اﻹسﻼميّة بـ :




المعهد العالي ﻷصول الدين
المعهد العالي للحضارة اﻹسﻼمية
المعهد العالي للعلوم اﻹسﻼميّة بالقيروان

بتاريخ ............./....../.......
ألتزم بالترسيم في ماجستير............................................... : 1بالمعهد العالي لـ............................
دون غيره .
ختم المؤسسة المغادر لها

ختم المؤسسة المنتسب إليها

إمضاء الطالب بتاريخ .......................... :

 1ك ّل إخﻼل بهذا اﻻلتزام يترتّب عنه شطب الطالب من مرحلة الماجستير بالمعهد .

