
 

 (الماجستٌر) الطلبة ترسٌمبالغ 

 2017/2016بعنوان السنة الجامعٌة 

        
 2017/2016لسنة الجامعٌة الترسٌم بعنوان ا عملٌة أن المنتمٌن إلٌها الماجستٌر كافة طلبة واالجتماعٌة بتونس اإلنسانٌةكلٌة العلوم  ةعلم عمٌدت    

 .5على أن ٌمع استكمال ملف الترسٌم حسب الروزنامة المفصلة بالفمرة   www.fshst.rnu.tn ٌةالكلمولع واب على  حصرٌاو  وجوباتتم 

 :الطلبة الجدد   -1

 تمدٌم ملفات الترشح: 1-1

 02 األربعاءإلى غاٌة ٌوم  جوان 02 االثنٌنبداٌة من ٌوم  www.fshst.rnu.tn الكلٌةٌتم تمدٌم الترشحات وجوبا و حصرٌا على مولع واب 

 .0202 جوٌلٌة

 و ذلن بعد اجتماع اللجان المختصة. www.fshst.rnu.tnعبر مولع واب الكلٌة  الممبولٌن مبدئٌاة إعالم الطلب ٌتم 1-2

الذي تم اإلعالن عنه عبر مولع الواب  مبدئٌا تمدٌم الوثائك المطلوبة فً أجل ال ٌتعدى أربعة أٌام من تارٌخ المبول المبدئً على الطلبة الممبولٌن 1-3

 .المذكور اعاله

على الموافمة النهائٌة إال بعد التثبت من الوثائك المطلوبة و من صحة المعلومات المدلى بها بمطلب الترشح ، و فً هذه  ال ٌتحصل المترشح 1-4

 .للمٌام بخالص معالٌم الترسٌم   www.inscription.tnالحالة ٌتم إدراج اسمه بمولع الترسٌم  

 طلوبة الستكمال ملف الترشح:الوثائك الم – 2

 خاص بالطلبة الجدد

 جذاذة الترشح المعمرة على مولع الواب

 من الشهادة العلمٌة )إجازة او أستاذٌة( لألصلنسخة مطابمة 

 للسنوات الجامعٌة )نجاح و رسوب( األعدادمن كشوفات  لألصلنسخة مطابمة 

 الباكالورٌا أعدادمن كشف  لألصلو نسخة مطابمة  من شهادة الباكالورٌا لألصلنسخة مطابمة 

 نسخة من بطالة التعرٌف الوطنٌة

 صورة شمسٌة

 
 .أو مطابمة لألصل ٌعتبر الغٌامالحظة : كل مطلب استكمال ملف ترشح تنمصه وثٌمة 

 :الترسٌم معالٌم - 3

 حسب الروزنامة التالٌة:  www.inscription.tn عبر المولع الموحدحصرٌا و  وجوباٌتم استخالص  معالٌم الترسٌم     

 :الطلبة المدامى 3-1

 مواعٌد التسجٌل

 من 
  2116أوت  11

 إلى
 2116 أوت 31

 الطلبة الجدد : 3-2

 مواعٌد التسجٌل

 من 
  2116 سبتمبر 15

 إلى
 2116 سبتمبر 11

 

 

 دٌنارا مفصلة  كما ٌلً : 58السنوات األولى و الثانٌة  *المسط األول للماجستٌر

معلوم البرٌد)عوضا عن الظروف  دنانٌر 2 دنانٌر معلوم االنخراط فً الصندوق الوطنً للضمان االجتماعً+ 5 دٌنارا معلوم التسجٌل + 51

 .معلوم االنخراط فً تعاونٌة الحوادث المدرسٌة والجامعٌةدٌنار  1والطوابع البرٌدٌة( +

http://www.fshst.rnu.tn/
http://www.fshst.rnu.tn/
http://www.fshst.rnu.tn/
http://www.inscription.tn/
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 .السنوات األولى و الثانٌة  دٌنار 51 *المسط الثانً للماجستٌر 

المسط األول  وٌكون معلوم التسجٌل المطلوب فً هذه الحالة مجموع معلومً معاللطالب دفع معالٌم التسجٌل للمسطٌن األول والثانً  ٌمكن : مالحظة
 والثانً و ٌعفى من خالص المسط الثانً الطلبة المتمتعٌن بمنحة جامعٌة أو بمرض جامعً.

 .أصلٌةٌعفى من خالص معلوم التسجٌل أبناء لطاع التعلٌم العالً مع االستظهار بنسخة من بطالة تعرٌف الولً و شهادة عمل 

 :المطلوبة الستكمال ملف التسجٌل الوثائك - 4

 و الطلبة الجدد المدامى بالنسبة للطلبة 

 (سحب نسختٌن وجوبا) www.fshst.rnu.tnإرشادات تعمر وجوبا تسحب من مولع واب الكلٌة  بطالة 2

 . وصل دفع معالٌم التسجٌل 0

 صور شمسٌة حدٌثة.  3

 .نسخ من بطالة التعرٌف الوطنٌة  0

 الكلٌة.سحب تمطبوعة من النظام الداخلً 

 

 استكمال ملف التسجٌل:آجال   - 5

 أعاله و ذلن حسب اآلجال التالٌة: بتوفٌر الوثائك المطلوبة المذكورة الترسٌم ٌتعٌن استكمال  -

 (جمٌع االختصاصاتاألولى )السنوات  :2016سبتمبر  18و  17 -

 السنوات الثانٌة )جمٌع االختصاصات( :2016سبتمبر  19 -

 اختصاصات الماجستٌر المتوفرة : – 6

 االختصاص الشهادة 

 ماجستٌر البحث فً المجتمع و المجال و الذاكرة فً مختلف الفترات التارٌخٌة 1
 تارٌخ وسٌط -تارٌخ لدٌم 

 تارٌخ حدٌث -تارٌخ معاصر

 بدون اختصاص الترابماجستٌر البحث فً الجغرافٌا : المجال و  2

 بدون اختصاص ماجستٌر البحث فً الجٌومورفولوجٌا و المحٌط 3

 بدون اختصاص ماجستٌر البحث فً الدٌموغرافٌا 4

 بدون اختصاص ماجستٌر البحث فً علوم التراث 5

 بدون اختصاص ماجستٌر البحث فً علم اجتماع التغٌٌر االجتماعً 6

 بدون اختصاص ماجستٌر البحث فً اللغة و اآلداب و الحضارة العربٌة 7

 بدون اختصاص ماجستٌر البحث فً اآلداب و اللغة الفرنسٌة و تارٌخ الفنون 8

 بدون اختصاص ماجستٌر البحث فً اللغة و اآلداب و الحضارة االنملٌزٌة 9

 اختصاصبدون   ( TESOL )  اللغة االنملٌزٌةماجستٌر البحث فً  11

 بدون اختصاص ماجستٌر البحث فً فلسفة األنساق 11

 بدون اختصاص ماجستٌر البحث فً فلسفة المٌم و العمل  12

 بدون اختصاص الماجستٌر المهنً فً علم اجتماع التنمٌة المحلٌة و العمل الجمعٌاتً 13

 بدون اختصاص الماجستٌر المهنً فً الدٌموغرافٌا المحلٌة 14

 بدون اختصاص الماجستٌر المهنً فً التخطٌط المحٌط و الجغرافٌا الرلمٌة 15

 الماجستٌر المهنً فً علم النفس 16

علم النفس السرٌري و األمراض 
 النفسٌة

 علم النفس العصبً السرٌري

 علم نفس النمو و التربٌة

 علم نفس العمل و الموارد البشرٌة
 

 العمٌدة                                                                                               

 حٌاة عمامو 

http://www.fshst.rnu.tn/

