
 الجمهورية التونسية                               

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي               

 جامعة صفاقس                       

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس   

 
  الغـب

 
 مناظرة بالملفات للتسجيل بشهادات الماجستير المندرجة في نظام "أمد" بعنوان

 1023/1024السنة الجامعية 
 

عن فتح مناظرة بالملفات للتسجيل بشهادات يعلم عميد كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس 

بالنسبة لحاملي الشهادة  1023/1024الماجستير المندرجة في نظام "أمد" بعنوان السنة الجامعية 

ولة للترشح للمناظرة المعنية، وذلك الوطنية لإلجازة في نظام "أمد" وغيرها من الشهادات المقب

 حسب المعطيات التالية:
 

 1023/1024شهادات الماجستير المؤهلة إلى العودة الجامعية 
 

 الرمز الماجستير  

ث
ح

 ب
ير

ست
ج

ما
 

 2 التنمية(و ماجستير البحث في النقد والمالية والبنك )النقد والتمويل

 1 ماجستير البحث في الطرق المالية والمحاسبية

 3 ماجستير البحث في نظم المعلومات والتكنولوجيات الحديثة

 4 ماجستير بحث في اإلقتصاد الدولي والمالية والنمذجة

 5 تسويق -ماجستير البحث في علوم التصرف: إدارة األعمال 

 6 ماجستير البحث في هندسة التحسين والمساعدة على أخذ القرار

 7 المالية اإلسالميةفي اإلقتصاد و ماجستير البحث 

ي
هن

 م
ير

ست
ج

ما
 

 8 الماجستير المهني في النقد والمالية والبنك )االكتوارية والتصرف في المخاطر(

 9 الماجستير المهني في التصرف في اإلنتاج )الجودة(

 20 الماجستير المهني في المالية : الهندسة المالية

 22 عالقات مع الحريفالماجستير المهني في التسويق : التصرف في ال

 21 عداد الشهادة الوطنية للمراجعة في المحاسبةإلالمرحلة التحضيرية 

 23 مراقبة وتدقيق( -الماجستير المهني في المحاسبة )محاسبة 

 24 الماجستير في المهني في التدقيق والسالمة اإلعالمية

 
 ا:الشهادات المطلوبة لكل ماجستير أو الشهادات المعادلة له

 

 ماجستير البحث في النقد والمالية والبنك ) النقد والتمويل والتنمية (

 في االقتصاد والتطبيقية    جازة األساسيةإلا

 التصرففي  والتطبيقية    اإلجازة األساسية

 

 



 

 ماجستير البحث في الطرق المالية والمحاسبية

 (زة األساسية في التصرف ) الماليةاإلجا

 (ي التصرف ) المحاسبةألساسية فجازة اإلا

 اإلجازة األساسية / التطبيقية في االقتصاد

 

 ماجستير البحث في نظم المعلومات والتكنولوجيات الحديثة

 اإلجازة األساسية / التطبيقية في إعالمية التصرف

 اإلجازة األساسية / التطبيقية في علوم اإلعالمية 

 

 مذجةماجستير بحث في اإلقتصاد الدولي والمالية والن

 ختصاصاتاإلقتصاد كل اإلجازة األساسية / التطبيقية في اإل

 (إلجازة األساسية في التصرف ) ماليةا

 (تصرف ) الدراسات العليا التجاريةاإلجازة األساسية في ال

 

 تسويق –ماجستير البحث في علوم التصرف: إدارة األعمال 

 إدارة األعمال: -  

   التصرف )إدارة األعمال(اإلجازة األساسية/التطبيقية في    

 اإلجازة األساسية/التطبيقية في التصرف )دراسات تجارية عليا(   

 اإلجازة األساسية/التطبيقية في التصرف )التصرف في الموارد البشرية(   

 اإلجازة األساسية/التطبيقية في التصرف )التصرف في اإلنتاج(   

 التسويق. -

   صرف )التسويق( اإلجازة األساسية/التطبيقية في الت

 اإلجازة األساسية/التطبيقية في التصرف )دراسات تجارية عليا(   

 

 ماجستير البحث في هندسة التحسين والمساعدة على أخذ القرار

 () تصرف كمي اإلجازة األساسية في التصرف   

 ()تصرف في اإلنتاج اإلجازة األساسية في التصرف   

 مالية(اإلجازة األساسية في التصرف )   

 اإلجازة األساسية في التصرف )دراسات تجارية عليا(   

 اإلجازة األساسية في اإلقتصاد ) تصرف كمي(   

 اإلجازة األساسية في إعالمية التصرف   

 اإلجازة التطبيقية في اإلقتصاد ) تصرف كمي(   

 اإلجازة التطبيقية  في إعالمية التصرف   

 

  في اإلقتصاد والمالية اإلسالمية ماجستير البحث

 

 في االقتصاد والتطبيقية    اإلجازة األساسية

 التصرففي  والتطبيقية    اإلجازة األساسية

 

 

 



 

 

 () االكتوارية والتصرف في المخاطرالماجستير المهني في النقد والمالية والبنك

 (القياسيتصاد الرياضي واإلقتصاد  اإلقتصاد ) اإلقساسية في ألاإلجازة ا

 (إلقتصاد ) النقد والمالية والبنكاإلجازة األساسية في ا

 (زة األساسية في التصرف ) الماليةاإلجا

 (ة المعلومات اإلقتصادية واإلحصاءاإلجازة التطبيقية في اإلقتصاد ) هندس

 

 الماجستير المهني في التصرف في اإلنتاج ) الجودة (

 في اإلنتاج (اإلجازة األساسية في التصرف ) التصرف 

 (ساسية في التصرف ) التصرف الكمياإلجازة األ

 

 الماجستير المهني في المالية : الهندسة المالية

 (زة األساسية في التصرف ) الماليةاإلجا

 (ة األساسية في التصرف ) المحاسبةاإلجاز

 (تصرف ) الهندسة المالية واألسواقاإلجازة التطبيقية في ال

 

 التسويق: التصرف في العالقات مع الحريف الماجستير المهني في

 الشهائد التي تدوم فيها الدراسة ثالث سنوات أو أكثر.

 

 الماجستير في المهني في التدقيق والسالمة اإلعالمية
 اإلجازة األساسية/ التطبيقية في اإلعالمية أو إعالمية التصرف.  

 

 .ي المحاسبةعداد الشهادة الوطنية للمراجعة فإلالمرحلة التحضيرية  

  اإلجازة األساسية والتطبيقية في المحاسبة والشهائد المعادلة.  

 

 مراقبة وتدقيق( -الماجستير المهني في المحاسبة )محاسبة  

 اإلجازة األساسية والتطبيقية في المحاسبة والشهائد المعادلة.  

   

 

 

ر موقع الواب الخاص ويمكن اإلطالع على شروط الترشح وكيفية المشاركة في المناظرة عب

  www.fsegs.rnu.tnبالكلية 

    

http://www.fsegs.rnu.tn/


 

 كيفية المشاركة والوثائق المطلوبة

سال   www.fsegs.rnu.tn تتم المشاركة بالترسيم على موقع الكلية و إر

فات ل م  .1023 أوت 29قبل يوم   ال

  المطلوبة بالنسبة للطلبة الغير منتمين للكلية: الوثائق 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  -2

 نسخة من كل الشهادات المتحصل عليها ابتداء من الباكالوريا.  -1

 كشوف األعداد لكل سنوات الدراسة الجامعية.  -3

 المناظرة. نسخة من القبول بمناظرة إعادة التوجيه بالنسبة للطلبة الناجحين بهذه  -4

 مطبوعة الترسيم المتحصل عليها من الموقع. -5

 

كل خطأ أو نقصان في اإلرشادات ينجر عنه إلغاء التسجيل بالماجستير  مالحظة هامة :

 .المعني

 شروط الترشح 

 "امد  "يمكن أن يترشح لهذه المناظرة الطلبة المتحصلون على الشهادة الوطنية لإلجازة في نظام 

 .في االختصاصات المطلوبة حسب البالغ أو ما يعادلها

 

 .طريقة تقديم ملف الترشح 
 

 يرسل  طلبة الكلية مطبوعة التسجيل:  

الملف مصحوبا بمطبوعة الترسيم المتحصل  الطلبة الغير منتمين للكلية يرسل

 :عليها من الموقع

 

 .عن طريق البريد على العنوان 

 

 كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بصفاقس

 4ريق المطار كلم ط

 صفاقس 3023 -1088ص ب. 

 

 .مقاييس القبول 

 تقوم لجنة الماجستير بدراسة الملفات و تحديد مقاييس القبول مع مراعاة المقاييس التالية : 

 .النتائج و األعداد و المالحظات و عدد سنوات الرسوب المسموح بها 

 )اإلجازة : االختصاص و الصنف )أساسية أو تطبيقية. 

 .)معايير خاصة بشهادة الماجستير المعنية )ذكرها 

 .التصريح بنتائج القبول 
 ( يمكن اإلطالع على نتائج تقييم الملفات بموقع واب الكليةwww.fsegs.rnu.tn )

 .الكليةأو عن طريق إدارة 

 يوما من تاريخ  25ا في أجل أقصاه يدعى الطلبة المقبولون إلى التسجيل وجوب

اإلعالن عن النتائج عبر موقع الواب الخاص بالتسجيل عن بعد 

(www.inscription.tn). 

http://www.fsegs.rnu.tn/
http://www.fsegs.rnu.tn/

