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بصفــاقس عن فتح منــاظرة بالملفّــات للتسجيــل بشهـــادات  مديرة المعهد العــالي إلدارة األعمال تعلم

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

 شروط الترّشح .1

جازةّفيّنظامّ"أمد"،ّأوّماّيعادلها،ّحّلهذهّالمناظرةّالطلبةّالمتحص لونّعلىّالشهادةّالوطنيةّلإليترشّ 

ّشعبة،ّحسبّالبياناتّالّفي  ةّ:تالياإلختصاصاتّالمطلوبةّفيّكل 

 .االقتصاد والمالية  الدولية ماجستير بحث في (1)

 اإلجازة األساسية والتطبيقية في االقتصاد )جميع االختصاصات(

 (المحاسبة اختصاصاء باستثن )جميع االختصاصات ة األساسية والتطبيقية في التصرفاإلجاز

 اقتصاد النقل واللوجستيك( اختصاصباستثناء  )جميع االختصاصات يةاالقتصادعلوم الاإلجازة في 

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

 قرر لجنة الماجستير الموافقة عليها.التي ت االختصاصاتزة  أو ما يفوق(  في إجاكل تكوين جامعي )

 الماجستير المهني في اقتصاد الطاقة والتنمية المستدامة (2)

 )جميع االختصاصات(اإلجازة 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 علوم اإلجازة في

 التي تقرر لجنة الماجستير الموافقة عليها. االختصاصاتزة  أو ما يفوق(  في إجاكل تكوين جامعي )

 الماجستير المهني في التجارة الدولية (3)

 والتطبيقية في االقتصاد )جميع االختصاصات( اإلجازة األساسية

 (المحاسبة اختصاصباستثناء  اإلجازة األساسية والتطبيقية في التصرف )جميع االختصاصات

 )جميع االختصاصات( يةاالقتصادعلوم اإلجازة في 

 (المحاسبة اختصاصباستثناء  )جميع االختصاصات التصرف: علوم اإلجازة في

 التي تقرر لجنة الماجستير الموافقة عليها. االختصاصاتأو ما يفوق(  في   زةإجاكل تكوين جامعي )
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 محاسبةالماجستير المهني في ال (4)

 .اإلجازة األساسية والتطبيقية في المحاسبة والشهائد المعادلة

 المحاسبة اختصاص التصرف علوم اإلجازة في

 في المحاسبة. ذات البناء المشترك التطبيقية اإلجازة

 التي تقرر لجنة الماجستير الموافقة عليها. االختصاصاتزة  أو ما يفوق(  في إجاجامعي ) كل تكوين

 

 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 الكفاءات في سنة أولى ماجستير منهاة بنجاح 

 حاملي شهادة الماجستير اختصاص علوم التصرف والتصرف الصناعي

 )جميع االختصاصات(حاملي شهادة الماجستير اختصاص العلوم االقتصادية 

 التي تقرر لجنة الماجستير الموافقة عليها. االختصاصاتفي   كل تكوين جامعي

 

 

 

 

 المشاركة طريقة .2

  ،هدـــمعع الــــر موقــــــ، بالتسجيل عن بعد عبـــرياــــحصــتتم المشاركةwww.isaas.rnu.tn  

 .ليلمنتصف ال  2202  أوت  21 األحدإلى يوم   2202 أوت 12  خميساليوم  من    ك :ــــذلو

  يمكن للّطالب الترّشح لشهادة واحدة من ضمن قائمة شهادات الماجستيرالمؤّهلة و المنصوص عليها

 باإلعالن.

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

 (.ww.isaas.rnu.tnw)  التسجيل عن بعد على الموقع يكفي ،ورقيّة

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

 بها كحجة للمشاركة.

 

 

 

 



  مقاييس القبول .3

 تتولى لجنة الماجستير دراسة الملفات وفق المقاييس  التالية:

 النتائج واألعداد والمالحظات وعدد سنوات الرسوب. -

 مالئمة الشهادة الجامعية واالختصاص للماجستير المطلوبة.مدى  -

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

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

 اء عبر موقع الواب.إعالم الطلبة المعنيين بهذا اإلجر

 عدم التعرض لعقوبات تأديبية. -

 

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

 السداسي األول دون احتساب العدد المتحصل في مشروع التخرج.

 دليل إجراءات انتقاء المترشحين.تجدون صحبة هذا البالغ  -

 

 إلعالن عن النتائجا. 4

اغالق  أيام من تاريخ 4 أقصاه في أجل عبر موقع الواب قائمة الطلبة المقبولين أوليايتم اإلعالن عن  -

 الترشحات.

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

 .أيام من تعليق القائمات األولية 7 أقصاه في أجل  مرحلة الثالثة()مصلحة الشؤون الطالبية: الإلدارة المعهد 

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

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

 اآلجال التي تضبطها اإلدارة.

مالحظة هامة: كل خطأ أو نقصان في اإلرشادات، أو تأخير في االستظهار بالوثائق المطلوبة، ينجر عنه إلغاء 

 ملف الترشح بالماجستير المعني.

 

ّّّّّ 

 المديرة

 لزواريسنيا غربال ا
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