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 بالغ

 "أمد" املاجستري نظاممناظرة للتسجيل بشهادات 
 3202-2202السنة اجلامعية  بعنوان 

 الدورة الثانية
بعنوان السنة  دورة اثنيةيف  بشهادات ادلاجسترينظام "أمد"يعلم عميد كلية العلوم االقتصادية والتصرؼ بصفاقس عن فتح مناظرة ابدللّفات للتسجيل 

 اجلامعية
2022-.2023 

 :الرتّشح شروط-1
ب ادلطلوبة يف كّل شعبة، حس االختصاصاتيرتشح ذلذه ادلناظرة الطلبة ادلتحّصػػلون على الشهادة الوطنية لإلجازة يف نظام "أمد"، أو ما يعادذلا، يف  -

 .البالغالبياانت ادلضّمنة هبذا 
وشروط الرتشح لكل ادلصاحب إلعالن الرتشح لالطالع على معايري االختيار وطاقة االستعاب  دليل االختيارعلى ادلرتشحني االطالع على  -

 اختصاص.
 .الطلبة املقبولني يف القائمات األولية  للماجستري يف الدورة االوىل ال حيق هلم املشاركة يف الدورة الثانية -

 :ةاملشاركطريقة -2
 .2022اوت 10 أقصاه أجل وذلك يفwww.fsegs.rnu.tnتتم ادلشاركة، حصراي، ابلتسجيل عن بعد عرب موقع الكلية  -
 من ضمن قائمة شهادات ادلاجستري ادلنصوص عليها ابإلعالن. واحدةماجستري  لشهادةيرتشح الطالب  -
 يكفي التسجيل عن بعد على املوقع.و إبرسال ملّفات ورقّية مرحلة أوىل  غري معنيّػني يفالكلّية،  ومن خارجمجيع ادلشاركني من طلبة الكلّية  -
 كحّجة للمشاركة.   واالحتفاظ هباادلعطيات ادلطلوبة  إدراجلضمان حقوؽ مجيع ادلشاركني، يتعنّي نسخ بطاقة التسجيل بعد  -
 القبول: مقاييس-3

 التالية:تتوّّل جلنة ادلاجستري دراسة ادللفات وفق ادلقاييس 
 الّرسوب،النتائج واألعداد وادلالحظات وعدد سنوات  -  
 (انظر قائمة مالئمة الشهادة العلمية الختصاص ادلاجستري) ،للماجستري ادلطلوبة واالختصاصمدى مالئمة الشهادة اجلامعّية  -  
 ،ومن خارجهاللمرتشحني من الكلّية  واحلصص ادلخّصصةبكّل شهادة ماجستري  االستيعابطاقة  -  
ني هبذا اإلجراء عرب موقع لتقييم ادلرتشحني، ويتم إعالم الطّلبة ادلعني (entretien)إبمكان اللجنة أن تضبط معايري خصوصّية أو أن تربمج مقابلة  -  

 ابلكلية.اخلاص  الواب
 عن النتائج: اإلعالن-4

http://www.fsegs.rnu.tn/
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 2022اوت  15م يو  يتم اإلعالن عن قائمة الطّلبة ادلقبولني أّوليا عرب موقع الواب -
 من اتريخ تعليق اايم 05هاجل أقصا يفعرب الربيد  حصراي والواثئق ادلطلوبةيتعنّي على الطّلبة الواردة أمساؤهم بقائمة ادلقبولني أّوليّا، تقدمي مجيع ادلؤيّدات  -

 األّولّية. القائماتونشر 
 يتم التصريح ابلقبول النهائي بعد التثبت يف ادللفات الورقية ادلرسلة عرب الربيد يف اآلجال احملددة. -
 اّل بعد القبول النهائي كل مرتشح مدعو - 

  خالص معاليم الرتسيم حصراي عرب موقع التسجيل عن بعد(www.inscription.tn( ، 
  عرب موقع الواب اخلاص ابلكليةالقيام ابلرتسيم اإلداري حصراي 
  الرتسيم.نسخ وثيقة ادلصادقة على التسجيل و االستظهار هبا لدى اإلدارة للحصول على شهادة 

 مالحظات 
  ابلواثئق املطلوبة، ينجر عنو إلغاء ملف الرتّشح ابملاجستري االستظهاركل خطأ أو نقصان يف اإلرشادات، أو أتخري يف 
  معاليم الرتسيم يف اآلجال اليت تضبطها إدارة الكلّية. عدم دفعيف صورة املقبولني يتم شطب املرتشح آلّيا من قائمة 
  الرتسيم.يتم شطب اسم املرتشح من قائمة املقبولني يف صورة عدم إمتام إجراءات عملية 

 :(/مهين)حبث3202-2022ة هادات املاجستري للسنة اجلامعيّ ش قائمة-5
اختبار  

 شفاهي  

طاقة  الماجستير 

 تستياا  اال

ث 
ح
 ب
ير
ست
ج
ما

 

 Mastère de recherche en Economie : Monnaie, Financement et Développement ال 

 نقذ تًىيم وانتنًيت  في االقتصاد: ياجستيز بحث
10 

 Mastère de recherche en Economie : Economie Internationale, finance et modélisation ال 

 انذوني وانًانيت واننًذجت   االقتصاد: االقتصادياجستيز بحث في 
15 

 Mastère de recherche en Economie : Analyses quantitatives des politiques économiques et نعى 

financières des pays de Maghreb  

 للسياسات االقتصادية والمالية في دول المغرب العربيالتحليالت الكمية االقتصاد:ياجستيز بحث في 

20 

  Mastère de recherche en finance ال

 ياجستيز بحث يانيت 

10 

  Mastère de recherche en Finance durable et islamique ال 

 وإسالييت يستذايت يانيت :يانيتياجستيز بحث في 

30 

  Mastère de recherche en informatique ال

 بحث في اإلعالييت ياجستيز 

03 

 Mastère de recherche en sciences de Gestion : Management et Prospective نعى

 ياجستيز بحث في عهىو انتصزف إدارة االعًال واالستشزاف  

15 

 Mastère de recherche en sciences de Gestion : Marketing ال

 انتسىيق  ياجستيز بحث في انتصزف:

20 

 Mastère de recherche en gestion des opérations et logistiques ال

 ياجستيز بحث في انتصزف في انعًهياث وانهىجستيك  

03 

 : Mastère de recherche en comptabilité ال

 ياجستيز بحث في انًحاسبت 

20 
ي 
هن
 م
ير
ست
ج
ما

 

 Mastère Professionnel en comptabilité : Ingénierie fiscale et comptabilité internationale نعى

 وانًحاسبت انذونيتهنذست انجبائيت  انًحاسبت:في ياجستيز يهني 

20 

 

 .Mastère Professionnel en Finance : Actuariat et Gestion des risques نعى

 اكتىاريت وانتصزف في انًخاطز  ياجستيز يهني في انًانيت:
15 

 Mastère professionnel en Logistique et production – Qualité et Transport نعى

 انجىدة واننقم–ياجستيز يهني في انهىجستيك واإلنتاج 
0 

 Mastère professionnel en Finance : Ingénierie Financière ال

 هنذست انًانيت  ياجستيز يهني في انًانيت:
15 

 Mastère professionnel en finance : finance et intelligence technologique ال

 وانذكاء انتكنىنىجيياجستيز يهني في انًانيت يانيت 

15 

 Mastère professionnel en Economie : Economie du transport et la logistique  5 ال
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 ياجستيز يهني في االقتصاد اقتصاد اننقم وانهىجستيك  

 Mastère professionnel en Marketing : CRM et transformations digitales نعى 

 ياجستيز يهني في انتسىيق انتصزف في انعالقاث يع انحزيف وانتحىالث انزقًيت 
10 

 Mastère professionnel en Audit et Sécurité Informatique نعى

 ياجستيز يهني في انتذقيق وانساليت اإلعالييت 
20 

 Mastère professionnel en Sciences et Ingénierie des données ال

 ياجستيز يهني في عهىو وهنذست انبياناث 
0 

 Mastère professionnel en Ingénierie de Management et Métiers de Conseil نعى 

 ياجستيز يهني في انتصزف هنذست انتصزف ويهن االستشارة 
10 

  Mastère professionnel en comptabilité نعى

 ياجستيز يهني في انًحاسبت 
20 

 حبثماجستري املاجستري:مالئمة الشهادة العلمية الختصاص  قائمة-6
 والتنميةماجستري البحث يف النقد والتمويل  (1)

 (االختصاصاتمجيع العلوم االقتصادية ) يفاإلجازة        
 املاليةماجستري البحث يف  (2)

 يف علوم التصرؼ مالية اإلجازة        
 االجازة يف علوم التصرؼ حماسبة        
 االجازة يف العلوم االقتصادية مجيع االختصاصات        

 واملالية يف دول املغرب العريبالتحليالت الكمية للسياسات االقتصادية االقتصاد: يف ماجستري حبث (3)
 االجازة يف العلوم االقتصادية مجيع االختصاصات 

 االجازة يف التصرؼ الكمي       
 االجازة الرايضيات التطبيقية       
 االجازة يف ادلالية الكمية      

 اإلعالمية ماجستري البحث يف  (4)
 يف إعالمية التصرؼ.اإلجازة    
 علوم اإلعالمية. يفاإلجازة  

 الشهادة الوطنية يف هندسة اإلعالمية        
 ماجستري حبث يف االقتصاد الدويل واملالية والنمذجة (5)

 يف العلوم االقتصادية )مجيع االختصاصات(اإلجازة        
 واالستشراؼإدارة األعمال  التصرؼ:ماجستري البحث يف علوم  (6)

 نظم/واللوجستيك / بعث ادلشاريع  األعمال / دراسات جتارية عليا / التصرؼ يف ادلوارد البشرية/ التصرؼ يف اإلنتاجإدارة : )يف علوم التصرؼاإلجازة  
 (.ادلعلومات
 االجازة يف إعالمية التصرؼ نظم ادلعلومات يف االعمال         
  االجازة يف اإلعالمية          

 تسويق التصرؼ:ماجستري البحث يف علوم  (7)
 االجازة يف علوم التصرؼ مجيع االختصاصات          
 يف علوم االقتصادية مجيع االختصاصات  االجازة         
 االجازة يف إعالمية التصرؼ           

 ادلاجستري اختيارها  وترتئي جلنةمجيع االختصاصات اليت تدوم الدراسة فيها على األقل ثالث سنوات 
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 واللوجستيكالتصرؼ يف العمليات ماجستري البحث يف  (8)
 كمي(  تصرؼ/مالّية/اإلنتاج/ دراسات جتاريّة علياالتصرؼ )تصرؼ يف  علوم ازة يفاإلج       

 تصرؼ كمي(.العلوم االقتصادية ) اإلجازة يف  
 والنقلكاللوجستياالجازة يف 

 اإلجازة األساسية / التطبيقّية يف إعالمية التصرؼ.
 الشهادة الوطنية يف اذلندسة الصناعية 
 الشهادة الوطنية يف اذلندسة الزراعية 

 واإلسالمية املستدامة ماجستري البحث يف املالية  (9)
 يف علوم التصرؼ مالية اإلجازة  .       
 االجازة يف علوم التصرؼ حماسبة        
 االجازة يف العلوم االقتصادية مجيع االختصاصات        

 احملاسبة ماجستري البحث يف  (10)
 جباية مراقبة التصرؼ( )تدقيقوما يعادذلا  احملاسبةعلوم التصرففي اإلجازة 

 ماجستريمهين : قائمة مالئمة الشهادة العلمية الختصاص املاجستري- 7
 االكتوارية والتصرؼ يف املخاطراملالية:املاجستري املهين يف  (11)

 القياسي  واالقتصادالرايضي  االقتصاديف العلوم االقتصاديةاإلجازة        
 يف علوم التصرؼ مالية / مالية كمية اإلجازة        

 االجازة يف العلوم االقتصادية نقد مالية بنك اتمني
 االجازة يف العلوم االقتصادية اذلندسة االقتصادية وادلالية      
 االجازة يف االكتوارية       
 االجازة يف الرايضيات او ما يعادذلا       

 اجلودة–واإلنتاج املاجستري املهين يف الّلوجستيك  (12)
 االجازة يف علوم التصرؼ إدارة االعمال

 واإلنتاجاالجازة يف علوم التصرؼ التصرؼ اللوجسيت 
 االجازة يف علوم التصرؼ تسويق 

 االجازة يف التصرؼ الكمي 
 االجازة يف علوم التصرؼ 

 االجازة يف اجلودة 
 االجازة يف اللوجستيك 

 االجازة يف دراسات التجارية العليا 
 اهلندسة املالية املالية:املاجستري املهين يف  (13)

 االجازة يف علوم التصرؼ مالية
 وادلاليةاالجازة يف العلوم االقتصادية اذلندسة االقتصادية 

 االجازة يف العلوم االقتصادية نقد مالية بنك اتمني 
 الرقمية والتحوالت احلريفالتصرؼ يف العالقات مع  التسويق:املاجستري املهين يف  (14)
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 االجازة يف علوم التصرؼ تسويق 
 االجازة يف الدراسات التجارية العليا 

 االجازة يف التجارة االلكرتونية
 االجازة يف التصرؼ إدارة االعمال

 االجازة يف علوم التصرؼ التصرؼ يف ادلوارد البشرية 
 االجازة يف علوم التصرؼ مالية

 يداي او ما يعادذلااالجازة يف التصرؼ يف اإلعالمية  ادللتم
 االجازة يف التصميم اجلرافيكي

 االجازة فيتصميم ادلنتوج 
 االجازة يف االشهار

 ومجيع  االختصاصات اليت ترتئي جلنة ادلاجستري اختيارها
 املاجستري املهين يف التدقيق والسالمة اإلعالمية (15)

 اإلجازة األساسية / التطبيقية يف اإلعالمية أو إعالمية التصرؼ.        
 الشهادة الوطنية يف هندسة اإلعالمية         

 علوم وىندسة البياانتاملاجستري املهين يف  (16)
 اإلجازة األساسية / التطبيقية يف اإلعالمية أو إعالمية التصرؼ.        

 االستشارةومهن املاجستري املهين يف ىندسة التصّرؼ  (17)
واللوجستيك / بعث ادلشاريع / نظم  إدارة األعمال / دراسات جتارية عليا / التصرؼ يف ادلوارد البشرية/ التصرؼ يف اإلنتاجيف علوم التصرؼ: )اإلجازة  

 (.ادلعلومات
 االجازة يف إعالمية التصرؼ نظم ادلعلومات يف االعمال         
  االجازة يف اإلعالمية          

 شهادة الوطنية يف اذلندسة 
 اليت ترتئي جلنة ادلاجستري اختيارها  ومجيع االختصاصات

 املاجستري املهين يف احملاسبة (18)
 احملاسبة   علوم التصرؼ االجازة يف

 االجازة يف علوم التصرؼ جباية 
 االجازة يف علوم التصرؼ تدقيق

 واحملاسبة الدوليةاهلندسة اجلبائية  احملاسبة:يف  املاجستري املهين (19)
 دذلا اما يع احملاسبة اواالجازة يف علوم التصرؼ 

 جديد()والذكاء التكنولوجيملاجستري املهين يف املالية مالية ا (20)
 االجازة يف علوم التصرؼ مالية 

 االجازة يف العلوم االقتصادية اذلندسة االقتصادية وادلالية 
 االجازة يف العلوم االقتصادية نقد مالية بنك اتمني 

 جديد()واللوجستيكاقتصاد النقل املاجستري املهين يف االقتصاد  (21)
 االجازة يف العلوم االقتصادية اقتصادايت النقل واللوجستيك

 واإلنتاجاالجازة يف علوم التصرؼ التصرؼ اللوجسيت 
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 االجازة يف العلوم االقتصادية اقتصادايت االعمال 
 والسياسة االقتصاديةتحليلاالجازة يف العلوم االقتصادية ال

 وعلوم النقليف اللوجستيك  ومجيع االجازات
 
 

 2022 اوت 10 آخر أجل للمشاركة يوم
 الواب يتم إيداع مطالب الرتشح حصراّي عرب موقع 

www.fsegs.rnu.tnاوليا دون احلاجة إلرسال امللّفات 

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

