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 "مناظرة بالملفات للتسجيل بشهادة الماجستير نظام "امد

  2018-2017بعنوان السنة الجامعية 

وان السنة ــبعن"دــام "أمــاجستير نظـــادات المـــل بشهــات للتسجيــاظرة بالملف  ــاقس عن فتح منــبصف ــالي إلدارة األعمالمدير المعهد الع يعلم

 .2017/2018الجامعية 

 شروط الترشّح. 1

 لون اإلختصاصات المطلوبة في كل  شعبة،  على الشهادة الوطنية لإلجازة في نظام "أمد"، أو ما يعادلها، في يترشح لهذه المناظرة الطلبة المتحص 

 سب البيانات التالية:ح

  .يةاالقتصاد المالية، التنمية  ماجستير بحث في (1)

اإلجازة األساسية والتطبيقية في االقتصاد ) جميع االختصاصات(   

 اإلجازة األساسية والتطبيقية في التصرف ) جميع االختصاصات(

 الماجستير المهني في التجارة الدولية 2)

 اإلجازة األساسية والتطبيقية في االقتصاد ) جميع االختصاصات(

   ) جميع االختصاصات( اإلجازة األساسية والتطبيقية في التصرف

 في المحاسبةاإلعداد للمراجعة  المحاسبة: الماجستير المهني في   (3) 

 .المعادلة والشهائد المحاسبة في والتطبيقية األساسية اإلجازة
 

 المشاركة طريقة 2. 

 ،معهدبالتسجيل عن بعد عبر موقع ال تتم المشاركة، حصــــــريا www.isaas.rnu.tn  2017جوان  22في أجل أقصاه و ذلك. 

 ملف ترشح المؤه لة و المنصوص عليها باإلعالن، ويعتبر ال غيا كل   ضمن قائمة شهادات الماجستيرمن واحدة  يمكن للط الب الترش ح لشهادة

ن أكثر من اختيار  (.يتضم 

 التسجيل عن بعد على الموقع غير معنيّين في مرحلة أولى بإرسال ملفّات ورقيّة. يكفي ،معهدالو من خارج  معهدجميع المشاركين من طلبة ال 

(www.isaas.rnu.tn.) 

 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 معهدالطاقة االستيعاب بكل شهادة ماجستير والحصص المخصصة للمترشحين من  -

اء عبر لتقييم المترشحين، ويتم إعالم الطلبة المعنيين بهذا اإلجر  (entretien)بإمكان اللجنة أن تضبط معايير خصوصية أو ان تبرمج مقابلة  -

 موقع الواب.

 اإلعالن عن النتائج. 4

 .من تاريخ إغالق الترشحات أيام 01في أجل عبر موقع الواب قائمة الطلبة المقبولين أوليا يتم اإلعالن عن  -

)مصلحة الشؤون الطالبية: إلدارة المعهد  تقديم جميع المؤيدات والوثائق المطلوبة الطلبة الوارد أسماؤهم بقائمة المقبولين أوليا،يتعين على  -

 .أيام من تعليق القائمات األولية 7في أجل  المرحلة الثالثة(

( ويتم شطب المترشح أليا من قائمة www.inscrption.tnقع التسجيل عن بعد )بمويتم التصريح بالقبول النهائي للمترشح عبر إدراج اسمه  -

 صورة عدم دفع معاليم الترسيم في اآلجال التي تضبطها اإلدارة.الناجحين في 

 .مالحظة هامة: كل خطأ أو نقص في اإلرشادات، أو تأخير في االستظهار بالوثائق المطلوبة، ينجر عنه إلغاء ملف الترشح بالماجستير المعني

http://www.inscrption.tn/

