
 

 بالغ حول تقديم مطالب الترشح للتسجيل بالماجستير 

 2017/2018بعنوان السنة الجامعية 

 
        

 لإلجازة الوطنٌة الشهادة على المتحصلٌن الطلبة كافة بتونس واالجتماعٌة اإلنسانٌة العلوم كلٌة عمٌدة تعلم    

 الترشح باب فتح عن ( قدٌم نظام ) األستاذٌة على المتحصلٌن الطلبة و ( جدٌد نظام )التطبٌقٌة اإلجازة أو األساسٌة

 ٌوم غاٌة إلى 2017 جوان 01 الخمٌس ٌوم من بداٌة ذلك و 2017/2018 الجامعٌة السنة بعنوان بالماجستٌر للتسجٌل

 .  www.fshst.rnu.tn االلكترونً العنوان على  الكلٌة واب موقع عبر 2017 جوٌلٌة 10 االثنٌن

و ذلك بعد اجتماع اللجان   www.fshst.rnu.tnسٌتم إعالم الطلبة المقبولٌن مبدئٌا عبر نفس موقع الواب -  

 .المختصة 

ال ٌتحصل المترشح على الموافقة النهائٌة إال بعد التثبت من الوثائق المطلوبة و من صحة المعلومات المدلى بها - 

بمطلب الترشح من طرف اللجان المختصة و سٌتم إعالم الطلبة المقبولٌن نهائٌا عبر نفس موقع الواب  إلنهاء 

 .إجراءات الترسٌم اإلداري

 : الوثائق المطلوبة الستكمال ملف الترشح – 1

 .على موقع الواب (بكل دقة)جذاذة الترشح المعمرة    *

 .(إجازة او أستاذٌة)نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمٌة    *

 .(نجاح و رسوب)نسخة مطابقة لألصل من كشوفات األعداد للسنوات الجامعٌة    *

 .نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالورٌا و نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد الباكالورٌا   *

 .نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة   *

 .صورة شمسٌة تلصق بمطبوعة الترشح   *

 : مالحظات هامة – 2 – 2

  ًٌعمر مطلب الترشح وجوبا على موقع واب الكلٌة على العنوان االلكترونwww.fshst.rnu.tn. 

  ال ٌقبل اي مطلب ترشح مكتوب بالٌد او لم ٌقم صاحبها بالتسجٌل بموقع الواب. 

 ال ٌقبل اي مطلب مرسل عبر البرٌد. 

  ال ٌقبل اي ملف تنقصه وثٌقة من الوثائق المطلوبة او مطابقة لالصل. 

 ٌلغى اي ترشح ٌعتمد معطٌات خاطئة او منقوصة. 

  ال تقبل الملفات الواردة بعد اآلجال المحددة. 
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 : اختصاصات الماجستٌر المتوفرة – 3

 االختصاص الشهادة 

ماجستٌر البحث فً المجتمع و المجال و الذاكرة فً مختلف الفترات  1

 التارٌخٌة

 تارٌخ وسٌط- تارٌخ قدٌم 

 تارٌخ حدٌث- تارٌخ معاصر

 بدون اختصاص المجال و التراب: ماجستٌر البحث فً الجغرافٌا  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 االنقلٌزٌة 9

 بدون اختصاص  ( TESOL ) ماجستٌر البحث فً اللغة االنقلٌزٌة  10

 بدون اختصاص ماجستٌر البحث فً علوم التربٌة 11

 بدون اختصاص ماجستٌر البحث فً فلسفة األنساق 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 الرقمٌة 15

 بدون اختصاص الماجستٌر المهنً فً علم النفس السرٌري و األمراض النفسٌة 16

 بدون اختصاص الماجستٌر المهنً فً علم النفس العصبً السرٌري   17

 بدون اختصاص الماجستٌر المهنً فً علم نفس النمو و التربٌة 18

 بدون اختصاص الماجستٌر المهنً فً علم نفس العمل و الموارد البشرٌة  19

 

                                                           العميدة

                                                          حياة عمامو


