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 بالغ حول تقديم مطالب الرتشح 

 للتسجيل باملاجستي   
ة  

ّ
 2023/ 2022بعنوان السنة اجلامعي

 
 

 2021-2020إلجازة ايعلم مدير املعهد العالي لإلعالمّية و تقنيات االتصال حبمام سوسة كاّفة الطلبة املتحّصلني على شهادة 

و يكون ذلك بداية من يوم  2023-2022ة يللسنة اجلامّع عن فتح باب الرتشح للتسجيل باملاجستري 2022-2021أو 

 : وفقا للجدول اآلتي om.rnu.tnsitcwww.iوجوبا مبوقع واب املعهد اإللكرتوني  2202 جويلية 26

 

 الشهادة املطلوبة طاقة االستيعاب الشهادة و االختصاص

  ماجستري مهين يف خدمات

 و سالمة الشبكات

 ترشح داخلي
10 

النظم احملمولة و أنرتنات هندسة نظم اإلعالمية:  يف اإلجازة

  األشياء

 االتصالتكنولوجيات  يفجازة اإل 10

  ترشح خارجي

5 

 هندسة نظم اإلعالمية يف اإلجازة

 االتصالتكنولوجيا املعلومات و  يفجازة اإل

ماجستري مهين يف خدمات 

 امللتيميدياالواب و

 اإلعالمية علوم يف جازة اإل 20 ترشح داخلي

  ترشح خارجي

5 

 علوم اإلعالميةيف اإلجازة 

 ماجستري حبث يف اإلعالمّية

 املوزعة

 إختصاص ملتيمديااإلعالمية علوم يف جازة اإل 4 ترشح داخلي

هندسة نظم اإلعالمية: النظم احملمولة و أنرتنات  يف اإلجازة 4

 األشياء

 االتصالتكنولوجيا املعلومات و  يفجازة إلا 4

 علوم اإلعالميةيف اإلجازة   ترشح خارجي

http://www.infcom.rnu.tn/
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 هندسة نظم اإلعالمية يف اإلجازة

 االتصالتكنولوجيا املعلومات و  يفجازة اإل

 

 اآلجال: 

 

 .2022أوت  17إىل  2022جويلية  26التسجيل مبوقع الواب من آجال 

على موقع واب  2022أوت  22ابتداء من يوم   ( Liste des admissibles)سيتم اإلعالن على قائمة املقبولني مبدئّيا 

( التسجيل باملعهد العالي 2022سبتمرب  1أقصاه يوم أجل املعهد و على الطلبة املقبولني مبدئّيا املبادرة بإيداع ملف )و ذلك يف 

 مام سوسة مباشرة أو عن طريق الربيد املضمون الوصول على العنوان التالي:لإلعالمّية و تقنيات االتصال حب

 

 املعهد العالي لإلعالمّية و تقنيات اإلتصال حبمام سوسة 

 (Concours de Master 2022-2023) 

 محام سوسة 4011طريق تونس 

 


