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 مناظرة بالملفات للتسجيل بشهادة الماجستير نظام "امد"

 2022/2023بعنوان السنة الجامعية 
 

بصفــاقس عن فتح منــاظرة بالملفّــات للتسجيــل  ـالي إلدارة األعمالمديرة المعهد العـ تعلم

 .2023-2022بعنــوان السنة الجامعية "بشهـــادات المـــاجستير نظــام "أمــد

 شروط الترّشح .1

لونّعلىّالشهادةّالوطنيةّلإلجازةّفيّنظامّ"أمد"،ّأوّماّيترشّ  حّلهذهّالمناظرةّالطلبةّالمتحص 

ّشعبة،ّحسبّالبياناتّالاإلّيعادلها،ّفي  ةّ:تاليختصاصاتّالمطلوبةّفيّكل 

 .االقتصاد والمالية  الدولية ماجستير بحث في (1)

 اقتصاد النقل واللوجستيك( اختصاصباستثناء  )جميع االختصاصاتاإلجازة األساسية والتطبيقية في االقتصاد 

 (المحاسبة اختصاصباستثناء  )جميع االختصاصات ة األساسية والتطبيقية في التصرفاإلجاز

 اقتصاد النقل واللوجستيك( اختصاصباستثناء  )جميع االختصاصات يةاالقتصادعلوم الاإلجازة في 

التسويق، التصرف في الموارد  اختصاصباستثناء  )جميع االختصاصات التصرف علوم اإلجازة في

 البشرية( 

 امةالماجستير المهني في اقتصاد الطاقة والتنمية المستد (2)

 (المحاسبة اختصاصباستثناء  )جميع االختصاصاتاإلجازة األساسية والتطبيقية في التصرف 

 اإلجازة األساسية والتطبيقية في االقتصاد  )جميع االختصاصات(

 اإلجازة األساسية والتطبيقية في الطاقة، علوم الحياة،...

 )جميع االختصاصات( يةاالقتصادعلوم اإلجازة في 

 (المحاسبة اختصاصباستثناء  )جميع االختصاصات التصرف لومع اإلجازة في
 

 الماجستير المهني في التجارة الدولية (3)

 اإلجازة األساسية والتطبيقية في االقتصاد )جميع االختصاصات(

 (المحاسبة اختصاصباستثناء  اإلجازة األساسية والتطبيقية في التصرف )جميع االختصاصات

 )جميع االختصاصات( يةاالقتصادعلوم اإلجازة في 

 (المحاسبة اختصاصباستثناء  )جميع االختصاصات التصرف: علوم اإلجازة في
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 محاسبةالماجستير المهني في ال (4)

 .اإلجازة األساسية والتطبيقية في المحاسبة والشهائد المعادلة

 المحاسبة التصرفاختصاص علوم اإلجازة في

 في المحاسبة. ذات البناء المشترك اإلجازةالتطبيقية

 هندسة األعمال ورقمنة المؤسساتفي ذات البناء المشترك الماجستير المهني (5) 

 )جميع االختصاصات( يةاالقتصاد العلوم في سنة أولى ماجستير منهاة بنجاح 

 التصرف )جميع االختصاصات( علوم في سنة أولى ماجستير منهاة بنجاح 

 تصرف إعالمية ال في سنة أولى ماجستير منهاة بنجاح 

 هندسة التكوين وتنمية الكفاءاتفي ة أولى ماجستير منهاة بنجاح سن

 حاملي شهادة الماجستير اختصاص علوم التصرف والتصرف الصناعي

 )جميع االختصاصات(حاملي شهادة الماجستير اختصاص العلوم االقتصادية 

 

 

 

 طريقةالمشاركة .2

  ،ع ــــموقر ــــــ، بالتسجيل عن بعد عبـــرياــــحصــتتم المشاركة

 2202جويلية3األحدإلى يوم   2202انجو 8ربعاءااليوم ك : منــــذلوwww.isaas.rnu.tnهدـــمعال

 .ليلمنتصف ال

  يمكن للّطالب الترشّح لشهادة واحدة من ضمن قائمة شهادات الماجستيرالمؤهّلةو المنصوص عليها

 باإلعالن.

 معنيّين في مرحلة أولى بإرسال ملفّات غير ،معهدومن خارج المعهدجميع المشاركين من طلبة ال

 (.www.isaas.rnu.tn)يكفيالتسجيل عن بعد على الموقع،ورقيّة

  لضمان حقوق جميع المشاركين، يتعين نسخ بطاقة التسجيل بعد استكمال المعطيات المطلوبة

 واالحتفاظ بها كحجة للمشاركة.

 

 

 

 



 مقاييس القبول .3

 وفق المقاييس  التالية:تتولى لجنة الماجستير دراسة الملفات 

 النتائج واألعداد والمالحظات وعدد سنوات الرسوب. -

 مدى مالئمة الشهادة الجامعية واالختصاص للماجستير المطلوبة. -

 ومن خارجه. معهدطاقة االستيعاب بكل شهادة ماجستير والحصص المخصصة للمترشحين من ال -

لتقييم المترشحين،   (entretien)بإمكان اللجنة أن تضبط معايير خصوصية أو ان تبرمج مقابلة  -

 ويتم إعالم الطلبة المعنيين بهذا اإلجراء عبر موقع الواب.

 

يتم اعتماد المعدل ، لطلبة السنوات الثالثة إجازة تطبيقية: بالنسبة مالحظة هامة -

 ساب العدد المتحصل في مشروع التخرج.المتحصل عليه في السداسي األول دون احت

 دليل إجراءات انتقاء المترشحين.تجدون صحبة هذا البالغ  -

 

 اإلعالن عن النتائج. 4

أيام من 4أقصاه في أجلعبر موقع الوابقائمة الطلبة المقبولين أوليايتم اإلعالن عن  -

 تاريخاغالق الترشحات.

المقبولين أوليا،تقديم جميع المؤيدات والوثائق الطلبة الوارد أسماؤهم بقائمة يتعين على  -

أيام من تعليق  7أقصاه في أجل  )مصلحة الشؤون الطالبية: المرحلة الثالثة(إلدارة المعهد  المطلوبة

 .القائمات األولية

يتم التصريح بالقبول النهائي للمترشح عبر إدراج اسمه بموقع التسجيل عن بعد  -

(www.inscrption.tn)  ويتم شطب المترشح أليا من قائمة الناجحين في صورة عدم دفع معاليم

 الترسيم في اآلجال التي تضبطها اإلدارة.

مالحظة هامة: كل خطأ أو نقصان في اإلرشادات، أو تأخير في االستظهار بالوثائق 

 المعني. المطلوبة، ينجر عنه إلغاء ملف الترشح بالماجستير
 

ّّّّّ 
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