
 

 حول تقديم مطالب الترشح للتسجيل بالماجستير بالغ 

 2018/2019بعنوان السنة الجامعية 

 
        

 األساسية لإلجازة الوطنية الشهادة على المتحصلين الطلبة كافة بتونس واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية عميد علمي    

 بالماجستير للتسجيل الترشح باب فتح عن( قديم نظام) األستاذية على المتحصلين والطلبة( جديد نظام) التطبيقية اإلجازة أو

 جويلية 10 الثالثاء يوم غاية إلى 2018 جوان 05 الثالثاء يوم من بداية وذلك 2018/2019 الجامعية السنة بعنوان

 www.fshst.rnu.tn االلكتروني العنوان على  الكلية واب موقع عبر 2018

 .وذلك بعد اجتماع اللجان المختصة  www.fshst.rnu.tnالطلبة المقبولين مبدئيا عبرنفس موقع الواب  إعالمسيتم   -

بعد التثبت من الوثائق المطلوبة و من صحة المعلومات المدلى بها  إالال يتحصل المترشح على الموافقة النهائية  -

 إجراءات إلنهاءالطلبة المقبولين نهائيا عبر نفس موقع الواب   إعالمبمطلب الترشح من طرف اللجان المختصة و سيتم 

 .اإلداريالترسيم 

 : الوثائق المطلوبة الستكمال ملف الترشح – 1

 (اإلعالن عن قائمات القبول المبدئّية قبلال يمكن سحبها ) على موقع الواب)بكل دقة( جذاذة الترشح المعمرة *   

 .العلمية )إجازة او أستاذية( دةمن الشها لألصلمطابقة نسخة *   

 .للسنوات الجامعية )نجاح و رسوب( األعدادمن كشوفات  لألصلنسخة مطابقة *   

 .الباكالوريا أعدادمن كشف  لألصلمن شهادة الباكالوريا و نسخة مطابقة  لألصلنسخة مطابقة *   

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية*   

 .تلصق بمطبوعة الترشح صورة شمسية*   
 مالحظات هامة : – 2 – 2

  يعمر مطلب الترشح وجوبا على موقع واب الكلية على العنوان االلكترونيwww.fshst.rnu.tn 

  لم يقم صاحبها بالتسجيل بموقع الواب.ال يقبل اي مطلب ترشح مكتوب باليد او 
  مرسل عبر البريد.ال يقبل اي مطلب 
  لألصلمطابقة  غيرال يقبل اي ملف تنقصه وثيقة من الوثائق المطلوبة او. 
  خاطئة او منقوصة.يلغى اي ترشح يعتمد معطيات 
 . ال تقبل الملفات الواردة بعد اآلجال المحددة 
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 اختصاصات الماجستير المتوفرة : – 3

 االختصاص الشهادة 

ماجستير البحث في المجتمع و المجال و الذاكرة في مختلف الفترات  1
 التاريخية

 تاريخ وسيط -تاريخ قديم 

 تاريخ حديث -تاريخ معاصر

 بدون اختصاص ماجستير البحث في الجغرافيا : المجال و التراب 2

 بدون اختصاص ماجستير البحث في الجيومورفولوجيا و المحيط 3

 بدون اختصاص ماجستير البحث في الديموغرافيا 4

 بدون اختصاص ماجستير البحث في علوم التراث 5

 اختصاص بدون ماجستير البحث في علم اجتماع التغيير االجتماعي 6

 بدون اختصاص ماجستير البحث في اللغة و اآلداب و الحضارة العربية 7

 بدون اختصاص ماجستير البحث في اآلداب و اللغة الفرنسية و تاريخ الفنون 8

 بدون اختصاص ماجستير البحث في اللغة و اآلداب و الحضارة االنقليزية 9

 بدون اختصاص  ( TESOL )  ماجستير البحث في اللغة االنقليزية 10

في علوم التربية ماجستير البحث 11  بدون اختصاص 

 بدون اختصاص ماجستير البحث في فلسفة األنساق 12

 بدون اختصاص ماجستير البحث في فلسفة القيم والعمل  13

 بدون اختصاص الماجستير المهني في علم اجتماع التنمية المحلية و العمل الجمعياتي 14

 بدون اختصاص الماجستير المهني في الديموغرافيا المحلية 15

 بدون اختصاص الماجستير المهني في التخطيط المحيط و الجغرافيا الرقمية 16

علم النفس السريري و األمراض  الماجستير المهني في علم النفس 17
 النفسية

  علم النفس العصبي السريري

 علم نفس النمو و التربية

نفس العمل و الموارد  علم
 البشرية

 

 

 العميد                                                          

 جميل شاكر                                                          


