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 نظام "أمد" يل بشهادات الماجستير مناظرة بالملفات للتسج

  2017 -2016السنة الجامعية  بعنوان 
 

نظام "أمد"  عن فتح مناظرة بالملّفات للتسجيل بشهادات الماجستير يعلم عميد كلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس
 2017-2016بعنوان السنة الجامعية 

 شروط الترّشح :
 
يترشح لهذه المناظرة الطلبة المتحّصــلون على الشهادة الوطنية لإلجازة في نظام "أمد"، أو ما يعادلها، في  -

 ات المضّمنة بهذا البالغ.اإلختصاصات المطلوبة في كّل شعبة، حسب البيان
يمكن لطلبة الكلّية بالسنوات الثالثة إجازة تطبيقّية وإجازة أساسّية المؤّجلين لدورة التدارك الترشح لمختلف شهادات  -

 ويتم آلّيا إستبعاد الّطلبة الذين لم يصّرح بنجاحهم في نتائج دورة التدارك. الماجستير قبل اإلعالن عن النتائج، 
 

 شاركة:طريقة الم
 
 و ذلك في أجل    www.fsegs.rnu.tnتتم المشاركة، حصريا، بالتسجيل عن بعد عبر موقع الكلية  -
 .2016جوان  30أقصاه يوم الخميس   
ات الماجستير (، من ضمن قائمة شهاد 1er et 2ème choixيمكن للّطالب الترّشح لشهادتين على أقصى تقدير )  -

 المؤّهلة و المنصوص عليها باإلعالن، ويعتبر ال غيا كّل ملف ترشح يتضّمن أكثر من إختيارين.
غير معنّيـين في مرحلة أولى بإرسال ملّفات ورقّية. يكفي جميع المشاركين من طلبة الكلّية و من خارج الكلّية،  -

 التسجيل عن بعد على الموقع.
ركين، يتعّين نسخ بطاقة التسجيل بعد إستكمال المعطيات المطلوبة و اإلحتفاظ بها كحّجة لضمان حقوق جميع المشا -

 للمشاركة. 
 مقاييس القبول : 

 
 تتولّى لجنة الماجستير دراسة الملفات وفق المقاييس التالية :

 النتائج واألعداد والمالحظات وعدد سنوات الّرسوب . -  
 واإلختصاص للماجستير المطلوبة.مدى مالئمة الشهادة الجامعّية  -  
 طاقة اإلستيعاب بكّل شهادة ماجستير و الحصص المخّصصة للمترشحين من الكلّية و من خارجها. -  
( لتقييم المترشحين، ويتم إعالم الّطلبة  entretienبإمكان اللجنة أن تضبط معايير خصوصّية أو أن تبرمج مقابلة )  -  

 موقع الواب. المعنيين بهذا اإلجراء عبر 
 

 اإلعالن عن النتائج:
 من تاريخ غلق الترشحات.  يوم 15يتم اإلعالن عن قائمة الّطلبة المقبولين أّوليا عبر موقع الواب في أجل  -
يتعّين على الّطلبة الواردة أسماؤهم بقائمة المقبولين أّولّيا، تقديم جميع المؤّيدات و الوثائق المطلوبة إلدارة الكلّية  -

 من تاريخ تعليق القائمات األّولّية. أجل أسبوعلحة سير الدروس( في )مص
م يت، و)www.inscription.tnيتم التصريح بالقبول النهائي للمترّشح  عبر إدراج  إسمه بموقع التسجيل عن بعد ) -

 دفع معاليم الترسيم في اآلجال التي تضبطها إدارة الكلّية.   عدم شطب المترشح آلّيا من قائمة الناجحين في صورة
 

كل خطأ أو نقصان في اإلرشادات، أو تأخير في اإلستظهار بالوثائق  مالحظة هامة :
 المطلوبة، ينجر عنه إلغاء ملف الترّشح بالماجستير المعني.

 

 

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


 ) بحث/مهني( 2017/  2016قائمة شهادات الماجستير المؤّهلة للسنة الجامعّية 
 الرمز الماجستير 
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 ماجستير البحث في النقد والمالية والبنك )النقد والتمويل والتنمية(.
Mastère de recherche : Monnaie, Financement et Banque 

 01 

 ماجستير البحث في الطرق المالية والمحاسبية.

Mastère de recherche : Méthodes de finance et comptabilité 

02 

 ماجستير البحث في نظم المعلومات والتكنولوجيات الحديثة.

Mastère de recherche : Système d’information et nouvelles technologies 

03 

 ماجستير بحث في االقتصاد الدولي والمالية والنمذجة.

Mastère de recherche: Economie Internationale, finance et modélisation 

04 

  واالستشراف  إدارة األعمال ماجستير البحث في علوم التصرف :
Mastère de recherche en sciences de Gestion : Management et Prospective 

05 

 تسويق.  :ماجستير البحث في علوم التصرف

Mastère de recherche en sciences de Gestion : Marketing. 

06 

 أخذ القرار.والتحسين  النمذجة،اجستير البحث في م

Mastère de recherche en Modélisation, Optimisation et  

Décision 

07 

 ماجستير البحث في اإلقتصاد والمالية اإلسالمية.

Mastère de recherche en Economie et Finance Islamique 

08 

 ماجستير بحث في المالّية الكمّية.

Mastère de recherche en Finance Quantitative 

09 
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 .الماجستير المهني في النقد والمالية والبنك )اإلكتوارية والتصرف في المخاطر(

Mastère Professionnel en Monnaie, finance et banque : 

 Actuariat et Gestion des risques. 

10 

 الجودة -يك و اإلنتاج الماجستير المهني في اللّوجست

Mastère professionnel en Logistique et production - Qualité. 

11 

 .الماجستير المهني في المالية : الهندسة المالية

Mastère professionnel en Finance : Ingénierie Financière. 

12 

 .الماجستير المهني في التسويق : التصرف في العالقات مع الحريف

Mastère professionnel en Marketing : Gestion des relations avec clients. 

13 

 .المرحلة التحضيرية إلعداد الشهادة الوطنية للمراجعة في المحاسبة

Cycle préparatoire au diplôme national en révision Comptable. 

14 

 .الماجستير المهني في التدقيق والسالمة اإلعالمية

Mastère professionnel en Audit et Sécurité Informatique. 

15 

 الماجستير المهني في هندسة نظم المعلومات و المساعدة على أخذ القرار.

Mastère professionnel en Ingénierie des systèmes d’information 

 et aide à la prise décision. 

16 

 لتصّرف و مهن اإلستشارة.الماجستير المهني في هندسة ا

Mastère professionnel en Ingénierie de Management 

 et Métiers de Conseil. 

17 

 



 
 بحث ماجستير أو الشهادات المعادلة: الشهادات المطلوبة 

 

  ماجستير البحث في النقد والمالية والبنك )النقد والتمويل والتنمية( (1)

 .(جميع اإلختصاصات) ية في االقتصاداإلجازة األساسية والتطبيق       
 .(/المالية / الدراسات التجارية العليا/التصرف الكمي المحاسبة)  اإلجازة األساسية والتطبيقية في التصرف       

 

  ماجستير البحث في الطرق المالية والمحاسبية (2)
 اإلجازة األساسية في التصرف )المالية / المحاسبة(.       
 األساسية / التطبيقية في االقتصاد.اإلجازة        

 

 ماجستير البحث في نظم المعلومات والتكنولوجيات الحديثة (3)
 اإلجازة األساسية / التطبيقية في إعالمية التصرف.       
 اإلجازة األساسية / التطبيقية في علوم اإلعالمية.       

 

 ماجستير بحث في االقتصاد الدولي والمالية والنمذجة (4)

 .(جميع اإلختصاصات) إلجازة األساسية / التطبيقية في اإلقتصادا       
 (.جميع اإلختصاصاتاإلجازة األساسية في التصرف )       

                
 واالستشرافماجستير البحث في علوم التصرف : إدارة األعمال  (5)
 اإلجازة األساسية / التطبيقية في التصرف :        

 التصرف في اإلنتاج(./ دراسات تجارية عليا / التصرف في الموارد البشرية )إدارة األعمال /       
   

 تسويقماجستير البحث في علوم التصرف :  (6)
 اإلجازة األساسية / التطبيقية في التصرف )التسويق / دراسات تجارية عليا(       

   
 ماجستير البحث في هندسة التحسين والمساعدة على أخذ القرار (7)
            كمي(  تصرف/مالّية/اإلنتاج/ دراسات تجارّية علياازة األساسية في التصرف )تصرف في اإلج       

 اإلجازة األساسية / التطبيقّية في االقتصاد )تصرف كمي(.   
 اإلجازة األساسية / التطبيقّية في إعالمية التصرف.       

 

 ماجستير البحث في اإلقتصاد والمالية اإلسالمية (8)
 اإلجازة األساسية والتطبيقية في االقتصاد.       
 اإلجازة األساسية والتطبيقية في التصرف.       
 اإلجازة األساسية في االقتصاد والمالية اإلسالمية       

 
 المالّية الكمّية ماجستير البحث في  (9)
 .رق الكمّية()اإلقتصاد، اإلقتصاد القياسي والطاإلجازة األساسية والتطبيقية في االقتصاد       
 .) الطرق الكمّية، المحاسبة والمالّية( اإلجازة األساسية والتطبيقية في التصرف       
 الرياضّيات التطبيقّية في التصّرف والمالّية.اإلجازة األساسية والتطبيقية في        

   

 



 مهنيماجستير أو الشهادات المعادلة: الشهادات المطلوبة 

 

 النقد والمالية والبنك )االكتوارية والتصرف في المخاطر(الماجستير المهني في  (10)
 النقد و المالّية/ )اإلقتصاد الرياضي واإلقتصاد القياسي اإلجازة األساسية في اإلقتصاد :        

    والبنك(.        
 اإلجازة األساسية في التصرف )المالية(.       
 المعلومات اإلقتصادية واإلحصاء(.اإلجازة التطبيقية في اإلقتصاد )هندسة        

 

 الجودة -اللّوجستيك و اإلنتاج الماجستير المهني في  (11)
 اإلجازة األساسية و التطبيقّية في التصرف )التصرف في اإلنتاج / اللّوجستيك / التصّرف        
 الكّمي(.        

 

 الماجستير المهني في المالية : الهندسة المالية (12)

 ساسية في التصرف )المالية / المحاسبة (.اإلجازة األ        
 اإلجازة التطبيقية في التصرف )الهندسة المالية واألسواق(.        

 
 الماجستير المهني في التسويق : التصرف في العالقات مع الحريف (13)
 الشهائد التي تدوم فيها الدراسة ثالث سنوات أو أكثر.        

 

 الوطنية للمراجعة في المحاسبةالمرحلة التحضيرية إلعداد الشهادة  (14)
 اإلجازة األساسية والتطبيقية في المحاسبة والشهائد المعادلة.        

 

 الماجستير المهني في التدقيق والسالمة اإلعالمية (15)

  اإلجازة األساسية / التطبيقية في اإلعالمية أو إعالمية التصرف.        
 

 القرار المساعدة على أخذ الماجستير المهني في هندسة نظم المعلومات و (16)
  اإلجازة األساسية / التطبيقية في اإلعالمية أو إعالمية التصرف.        

 

 التصّرف و مهن اإلستشارةالماجستير المهني في هندسة  (17)
  اإلجازة األساسية / التطبيقية في التصّرف أو إعالمّية التصّرف ) جميع اإلختصاصات(         

 
 
 

 .2016جوان  30وم الخميس آخر أجل للمشاركة ي
 إيداع مطالب الترشح حصرّيا عبر موقع  الواب،يتم 

www.fsegs.rnu.tn 

 دون الحاجة إلرسال الملّفات

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

