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 بـالغ

  )بحث ومهني(الماجستير  ئدبشهاالترشح للتسجيل 
 1022 -1027بعنوان السنة الجامعية 

 
 

الماجستير بحث  ئدبشهاعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس عن فتح باب الترشح للتسجيل  ميعل
  .التي تؤمنها الكلية االختصاصاتفي  7112 -7112بعنوان السنة الجامعية مهني و 

 :شروط الترشح .1

المطلوبة  االختصاصاتما يعادلها،في أو  الشهادة الوطنية لإلجازةالمتحصلون على الطلبة  ةهذه المناظر ل يترشح
 في كل شعبة،حسب البيانات المضمنة بهذا البالغ.

 : طريقة المشاركة .1

وذلك   www.flshs.rnu.tnوقع الكلية ـعبر م دـبالتسجيل عن بع وجوبـاتتم المشاركة 

 . 1027جويلية  10إلى  00من 
 ملفات ورقية. يكفي التسجيل عن بعد على الموقع بإرسالجميع المشاركين غير معنيين في مرحلة أولى 

 مقاييس القبول .0

 تتولى لجان الماجستير دراسة الملفات و فق المقاييس التالية:
 الرسوبالنتائج و األعداد وسنوات  -

 مدى مالئمة الشهادة الجامعية و اختصاص الماجستير المطلوب -

طاقة اإلستيعاب بكل شهادة ماجستير والحصص المخصصة للمترشحين من الكلية و من  -
 خارجها

لتقييم   (Entretien)بامكان اللجنة أن تضبط معايير خصوصية أو أن تبرمج مقابلة  -
 الكلية ذا اإلجراء عبر موقع وابالمترشحين و يتم اعالم الطلبة المعنين به

 الجمهورية التونسية

   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جــامعــة صفــاقس

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 

 De la Recherche  Scientifique 

Université de Sfax 

Faculté des Lettres et Sciences Humaines  

http://www.flshs.rnu.tn/
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  :المطلوبة وطاقة االستيعاب ئدالشها .4
   

ماجستير البحث
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طاقة  املطلوبة الشهائد الماجستير
 اإلستيعاب

 العربية واحلضارة واألدب اللغة

MR en Langue, lettres et civilisation arabes 
 35 العربية يف األساسية اإلجازة

 الفرنسية واللغة اآلداب
MR en littératures et langue française 

 01 الفرنسية يف األساسية اإلجازة

 الدراسات األدبية اإلنقليزية
MR en Etudes littéraires anglaises 

 71 ليزيةنقاإل يف األساسية اإلجازة

 ليزيةنقفي اإل األلسنيةالدراسات 

MR en Etudes linguistiques anglaises 
 71 ليزيةنقاإل يف األساسية ةاإلجاز

 الكبري املغرب بالد تاريخالتاريخ:
MR en Histoire : Histoire des pays du grand 
Maghreb 

 71 التاريخ يف األساسية اإلجازة

 التهيئة و التنمية و الترابية لمجاالتاجلغرافيا:ا
MR en Géographie: Domaines territoriaux, 
développement et aménagement 

 01 اجلغرافيا يف األساسية اإلجازة

 علم االجتماع
MR en Sociologie 

 30 في علم االجتماعاألساسية  اإلجازة

 الفلسفة بين الحداثة والحداثة المغايرة
MR en Philosophie entre la modernité et la 
modernité adversité  

 03 في الفلسفةاألساسية  اإلجازة

ال
ماجستير ال

مهني
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 المهنياإلتصال ليزية نقا
MP en Anglais de Communication 
Professionnelle 

 

 يف التطبيقية أو األساسية اإلجازة
 اإلنقليزية

01 

 واإلجتماعي التربوي اإلرشاد : اإلجتماع علم

MP en Sociologie :Orientation éducative et 
Sociale 

 

 علم يف التطبيقية أو األساسية اإلجازة
 أو علوم التربية اإلجتماع

45 

 المتوسط -التراث السياحي: المغرب 
MP en Patrimoine touristique : Maghreb –
Méditerranée 

 التاريخيف  التطبيقية أو األساسية اإلجازة
 أو التراث

71 

 الصحافة متعددة المنصات
MP en Journalisme Cross Media 

 73 جميع اإلختصاصات

المرحلة  
التحضي

للتبريزرية 
  

 التبريز في العربية
 

 71 العربية يف األساسية اإلجازة

 التبريز في اإلنجليزية
 

 41 ليزيةنقاإل يف األساسية اإلجازة
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 التسجيل: وإجراءاتاإلعالن عن النتائج  .5
 المالحظات التاريخ

  www.flshs.rnu.tnعبر موقع الكلية وجــوباالتسجيل  1027جويلية  10 إلى 00من 
  www.flshs.rnu.tnعبر موقع الكليةاإلعالن عن القائمات المقبولة أوليا  1027 أوت 05إلى  02من 
على  ياحصر  البريد عن طريـقا ـللمقبولين أوليتقديم الملفات والوثائق المطلوبة  1027 أوت 21إلى  07من 

 (مصلحة المرحلة الثالثة ) بصفاقسكلية اآلداب و العلوم اإلنسانية العنوان التالي: 
 0000صفاقس  2212ص.ب 

التسجيل عن بعد بالكلية وادراجها بموقع الطلبة المقبولين تعليق قائمات  1027سبتمبر  22إلى  00من 
)n.tnwww.inscriptio( .واستكمال التسجيل اإلداري 

 انطالق الدروس 1027سبتمبر  21
 :مالحظات هامة

كل خطأ أو نقصان في اإلرشادات أو تأخير في اإلستظهار بالوثائق المطلوبة ينجر عنه  -
 إلغاء ملف الترشح

القيام بالتسجيل عن في صورة عدم  يتم شطب المترشح المقبول من قائمة الناجحين -
 ال اجراءات التسجيل اإلداري في اآلجال التي تضبطها الكلية واستكم بعد

 
 

 العميد
 األستاذ محمد بن عياد

http://www.flshs.rnu.tn/
http://www.flshs.rnu.tn/
http://www.inscription.tn/

