
 

  

 منستیرجامعة ال
المدرسة الوطنیة للمھندسین

   بالمنستیر

  سوسةجامعة 

________________________________________________________________________  

 بــــــالغ
Préinscription en mastère professionnel : Mastech ENIM/ENISo   

  لماجستير المهنيتقديم ملفات الترشح للتسجيل بشهادة ا
نتاج الميكانيكي"  (Mastech) "ا

  المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة &للمهندسين بالمنستير  بالمدرسة الوطنية 
  

تعلم إدارتا المدرسة الوطنیة للمھندسین بالمنستیر و المدرسة الوطنیة للمھندسین بسوسة أن تقدیم ملفات الترشح للتسجیل بشھادة 
یكون خالل الفترة  (préinscription) 2019-2018في اختصاص اإلنتاج المیكانیكي بعنوان السنة الجامعة الماجستیر المھني 

 :يطلب الترشح  عن بعد عبر الموقع التالمو ذلك بتعمیر  2018أوت  15و  2018جویلیة  1بین الممتدة 
http://cursus.tn/ 

  

حین القائمة األولیة للمترش وسیتم االعالن عن شھادة مھندس 15إجازة و  25طالبا،  40أن عدد البقاع المفتوحة حدد بـ  علممع ال
  2018أوت  28الذین تم قبولھم اولیا والمدعوون الیداع ملفاتھم بالمدرسة المعنیة الى اجل 

  
 شروط المشاركة 

  ترشح:للمشاركة في الماجستیر المھني یجب أن یكون الم
 متحصال على شھادة في اإلجازة التطبیقیة أو األساسیة في اختصاص ھندسة المیكانیك أو في اختصاص مطابق لھ  )1
او متحصال على شھادة مھندس أو على شھادة تختم تكوینا جامعیا تدوم الدراسة فیھ أكثر من ثالثة سنوات في اختصاص المیكانیك   )2

 (تتولى لجنة الماجستیر تحدید مدى تطابق اختصاص الشھادة و تكوین الماجستیر المھني)اختصاص مطابق 
  من مرة في الشھادة االخیرة. أكثر اعدم راسب  )3

 نسبة لطلبة االجازة وطلبة الھندسة)بال  (المعاییر المعتمدة لقبول الطلبة 
  x 3 ([ /6كالوریا) اتخرج + (معدل البالمشروع احتساب  ونمعدل السنة الثالثة بد +(معدل السنة األولى + معدل السنة الثانیة [

 (بعد القبول األولي) الوثائق المطلوبة 
  )المؤسستینقع امو أحد بطاقة بیانیة تعمر بكل دقة من طرف المترشح (تحمل المطبوعة من -
  نسخة مطابقة لألصل من الشھائد العلمیة بما في ذلك شھادة الباكالوریا -
  صل من كشوفات األعداد الجامعیة بما في ذلك  كشف أعداد الباكالوریانسخ مطابقة لأل -
  شھادات التربص منسیرة ذاتیة مفصلة مع نسخ  -
  نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة -
  صورتان شمسیتان -
  ظرف یحمل الطابع البریدي و العنوان الشخصي للمترشح -

 مالحظات 
  2018تنطلق الدروس خالل شھر سبتمبر  -
  ري المدرستینقدم الدروس بالتناوب في متق -
  یؤمن جزء من الدروس باللغة اإلنقلیزیة -

  : لمزید االرشادات الرجاء االطالع على مواقع الواب التالیة
www.enim.rnu.tnet    www.eniso.rnu.tn  


