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بالغ خبصوص
الرتحش للتسجيل ابلس نة الثانية ماجس تري حبث يف:
"التحاليل يف ميدان ا ألعامل "Master in Business Analytics
ابملعهد العالـي ل ألعامل بتونس
للس نة اجلامعية 2020/2019
يعمل املعهد العايل ل ألعامل بتونس عن فتح ابب الرتحش للتسجيل لربانمج ماجس تري البحث يف التحاليل يف ميدان الاعامل بعنوان الس نة اجلامعية
 2020/2019وذكل بداية من يوم امخليس 18جويلية  2019اىل غاية يوم الاربعاء  31جويلية مبكتب املاجس تري للمعهد العايل ل ألعامل بتونس
(برئ القصعة املروج.)4
رشوط املتسجيل
ميكن الرتحش لربانمج ماجس تري البحث يف" التحاليل يف ميدان ا ألعامل "وفقا للرشوط التالية :
باكلوريـــــو أأو مـــــا يعا لهـــــا  4ســـــ نواس راســـــة بعـــــد البـــــا لور أأو ـــــها
والترصف والاقتصا .
اجبارية اتقان اللغة النقلزيية ابلنس بة ملن مل يدر خالل الفرت اجلامعية ابللغة النقلزيية مع الاس تظهار بشها كفاء يف الغرض.
 يمت اختيار الطلبة حسب نتاجئهم ادلراس ية ويقع ترتيهبم حسب ا ألفضلية بناءا عىل املعدل الرتامكي خالل فرت ادلراسة اجلامعية.
ملف الرتحش

نـــــد او اجـــــاا يف ااـــــد ميـــــا ن الاعـــــامل

حيتوي ملف الرتحش عىل الواثئق التالية:







نسخة مطابقة ل ألصل من ها البا لور .
نسخة مطابقة ل ألصل من الشها اس العلمية املتحصل علهيا.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
نسخة مطابقة ل ألصل من كشوف أأعدا لك س نواس ادلراسة اجلامعية.
نسخة من السري اذلاتية ابللغة الانقلزيية.
مطلب ترحش ابللغة الانقلزيية مميض من طرف املرتحش.
العنوان :املعهد العايل ل ألعامل بتونس املروج2074

العنوان الربيدي :ص-ب رمق  65برئ القصعة 2059

Street Address: Tunis Business School, El Mourouj 2074, TUNISIA
Mail Drop: BP. 65 Bir Kassâa 2059 TUNISIA
الهاتف Phone: (216) 79.409.409/400 :الفاكسFax: (216) 79.409.119:

 2 صور مشس ية.

مالحظاس هامة
*ل تمت راسة أأي ملف ر بعد الآجال القانونية أأو ل يتضمن الواثئق املنصوص علهيا يف الاعالن أأو مرسل عرب الربيد.
*ل يقبل أأي ملف تنقصه وثيقة من الواثئق أأو واثئقه غري مطابقة ل ألصل.
*اد س طاقة الاستيعاب للس نة الثانية من هذا املاجس تري ب 25طالب.
*ل يتحصل املرتحش عىل املوافقة الهنائية الا بعد التثبت من الواثئق املطلوبة ومن حصة املعلوماس املدىل هبا مبطلب الرتحش من طرف اللجان اخملتصة
وسيمت اعالم الطلبة املقبولني هنائيا عرب موقع واب املعهد ل هناء اجراءاس الرتس مي ال اري.
*تنطلق الس نة اجلامعية يوم  01أأكتوبر .2019

