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 اظرة بالملفات للتسجيل بشهادات الماجستير نظام »أمد«من

    2020/2021الجامعية بعنوان السنة 

يعلم عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة عن فتح مناظرة ابمللّفات للتسجيل بشهائد املاجستري نظام »أمد« بعنوان 
  2021-2020   اجلامعية   السنة

 

 المطلوبةالشهادات   واالختصاصالشهادة 

 ماجستير بحث في اللغة واآلداب والحضارة العربية
 * لغة 

 * حضارة 

 * أدب

 في العربية  األستاذية أو االجازة األساسية

 في الفرنسية  األستاذية أو االجازة األساسية والحضارة الفرنسية  واآلدابماجستير بحث في اللغة 

 والحضارة االنقليزية ماجستير بحث في اللغة واآلداب 

 دراسات ثقافية * 

 أدب* 

 االنقليزية  األستاذية أو االجازة األساسية

 ماجستير بحث في التاريخ المغرب وحضارته 

 * قديم ووسيط 

 * حديث ومعاصر 

األستاذية أو االجازة في التاريخ والتراث والجغرافيا وعلم 

 والحقوق والفنون الجميلة وأنثروبولوجيا االجتماع 

 ماجستير مهني في صيانة وترميم التراث 
 

في: التراث، التاريخ، االثار، األستاذية أو االجازة 

الجغرافيا، الفنون الجميلة، صيانة وترميم التراث الثقافي، 

التراث، الهندسة المعمارية، الجيولوجيا، التصرف مهن 

 في التراث، فنون التراث وكل الشعب ذات العالقة

 ماجستير بحث في تاريخ األديان
 

 ،فلسفة  ،أنثروبولوجيا ،: التاريخفياألستاذية أو االجازة 

 صحافة وعلوم سياسية  ،االجتماععلم 

 في الجغرافيا األستاذية أو االجازة )األساسية والتطبيقية( التراب في المستدام والتصرف المخاطرفي  بحث ماجستير

 متعددة المنصات اإلعالمالماجستير المهني في 
في كل   والتطبيقيةاألستاذية أو االجازة األساسية 

 االختصاصات

 االفريقية ماجستير بحث في الدراسات 
التطبيقية في كل  األستاذية أو االجازة األساسية و 

 االختصاصات
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 الرتّشح:شروط 

 يرتشح هلذه املناظرة الطلبة املتحّصلون على الشهادة الوطنية لإلجازة يف نظام »أمد«، أو ما يعادهلا.
 املشاركة:طريقة  

يوم وذلك بداية من   www.fls.rnu.tn :الكليةتتم املشااااااااااا كة، جصاااااااااار ، ابلتسااااااااااجيل عن بعد ع  مو   واب   -
 .ما بعد دورة التداركإىل    2020جويلية   27  االثنني

املاجستري املؤّهلة واملنصوص عليها ابإلعالن، ويعت  من ضمن  ائمة شهائد   واجدة فقط ميكن للطّالب الرتّشح للتسجيل بشهادة  -
 الغيا كّل ملف ترشح يتضّمن أكثر من اختيا  واجد.

لضمان جقوق مجي  املشا كني والستكمال ملف الرتشح، جيب طباعة بطا ة تسجيل الرتشح ع  املو   وإ فا ها ابلواثئق املطلوبة   -
 يف جالة القبول األّويل.

 مقاييس القبول 
  ّّل جلنة املاجستري د اسة امللفات وفق املقاييس التالية:تتو 
 .املعايري املضبوطة من طرف كل جلنة•  

 • مدى مالءمة الشهادة اجلامعّية واالختصاص للماجستري املطلوب.
 .اومن خا جه  الكلية• طا ة االستيعاب بكّل شهادة ماجستري وطا ة االستيعاب املخّصصة للمرتشحني من  

 لتقييم املرتشحني.entretien " "   • اختبا  شفاهي م  اللجنة
 .الختصاصها  إبمكان اللجنة أن تضبط معايري خصوصّية مالحظة: 
 

 الواثئق املطلوبة عند القبول األّويل
 .اسحب مطبوعة الرتشح ع  مو   الواب مرفو ة بصو ة مشسية للمرتشح وإمضائه*  

 الوطنّية.* نسخة من بطا ة التعريف  
 .* نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالو  

 * نسخ مطابقة لألصل من كل الشهادات املتحصل عليها يف التعليم العايل.
 * نسخ مطابقة لألصل من كشوف أعداد كل سنوات الد اسة اجلامعّية.

 .يف جالة اإلنقطاع عن الد اسة الرجاء تعليل ذلك بوثيقة*  
 مشسيتان.*صو اتن 

http://www.fls.rnu.tn/
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 جل املضبوطة.اآلبعد  أو  مبكتب الضبط وال ينظر يف امللفات الناقصة أو اليت ترد قبل    ملف الرتشح مباشرة  يتم إيداع*  

 * يعمر كل مرتشح املطبوعة اليت تعنيه يف إختصاصه من املو   املذكو  أعاله.

  االختيا  اثناءألنه ال ميكن الرتاج  عن   بكل د ة لغة(*  ابلنسابة لطلبة العربية جيب عليهم اختيا  االختصااص ضجضاا ة أو ادب أو 
 وكتابة االختصاص وجواب على الظرف. 2021-2020السنة الد اسية 

ال ميكن الرجوع فيه اثناء   ألهنم*ابلنساابة لطلبة التا يخ جيب عليهم اختيا  االختصاااص ض دس ووساايط أو جديص ومعاصاار( بكل د ة  
 وكتابة االختصاص وجواب على الظرف. 2021-2020السنة الدا سة 

 :النتائج  عن اإلعالن
 الواب وصفحة الفيسبوك. موقع عرب )االختصاصات أّوليا )كافة املقبولني الطّلبة قائمة عن  اإلعالن يتم*   

 :مالحظة
كل خطأ أو نقصان يف املعطيات املد جة عند الرتشح ع  مو   الواب أو أتخري يف االستظها  ابلواثئق املطلوبة، ينجّر عنه إلغاء  *

  الرتشح بصفة آلية.
وإ فا ها م  واثئق امللف ويعت  الرتشح الغيا دون  مو   الوابضرو ة االستظها  مبطبوعة تسجيل الرتشح ع   عند القبول األّويل *

 هذه الوثيقة
 خا ج اآلجال املضبوطة.جيب اجرتام مواعيد التسجيل عن بعد املنصوص عليها ويعت  الغيا كل ترشح   *
 التايل:  يف جالة التعّرض إّل أي إشكال تقين عند التسجيل للرتشح عن بعد جيب االتصال ابلعنوان االلكرتوين*  
  adelbelgacem01@gmail.com 
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