
     
                         

              
 

 سوسةة ـجامع        
 املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة 

 
 

 بـــالغ 
 

 

 في  (   2م  – ماجستير بحث ) نظام إمــد تقديم ملفات الترشح للتسجيل بشهادة 

     ( Informatique Industrielle II)" االعالمية الصناعية"    

 

 2022/ 2021 مدرسة الوطنيّة للمهندسين بسوسةبال







 

 
  اختصاص ( 2م -)نظام إمـدبحث    اجستيرـمبشهادة   التسجيل وسة أّن ـللمهندسين بسدرسة الوطنّية  ـم إدارة المـعلت  
 االثنين  يوم  يكون خالل الفترة الممتدة من   2022/ 2021بعنوان السنة الجامعّية  "االعالمية الصناعية " 
   www.cursus.tn:  ترشح عن بعد عبر الموقع ال وذلك بتعمير مطلب      2021  أوت  16االثنين    يومإلى    اوت  2

 على موقع واب المدرسة.   2021 أوت 20 الجمعةيوم  مقبولينلل  األولية   قائمةالوسيتّم اإلعالن على 
 

المدرسة الوطنّية    :عن طريق البريد المضمون الوصول على العنوان التالي  في المرحلة األولى  وعلى الطلبة المقبولين
  أوت   27  الجمعةيوم  وذلك في أجل أقصاه    4023سوسة الرياض    264للمهندسين بسوسة ص ب عدد  

2021. 
 

 : شروط المشاركة -

يجب على المترشح أن   "  االعالمية الصناعية  اختصاص "    (2  -ماجستير بحث ) نظام إمـدللمشاركة في   ❖
 التالّية:  تتوفر فيه الشروط  

 

في اختصاص مطابق للتكوين الهندسي بالمدرسة الوطنية للمهندسين    مهندسالطلبة المتحصلين على شهادة   -
 بسوسة.  

   3.2  هندسة األنظمة الذكيةالطلبة المسجلين بالسنة ثالثة   -
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 المطلوبة بالنسبة للطلبة المقبولين: الوثائق  -

 

 .تعمري مطلب الرتشح بكّل دقة  -
 . مطلب الرتشحصورة مشسّية تلصق يف أعلى   -
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنّية -
 . ظرف حيمل طابع بريدي وعنوان املرتشح -
 . نسخة مطابقة لألصل من مجيع الشهادات العلمّية مبا يف ذلك شهادة الباكالوراي -
 . مع كشف أعداد الباكالوراي كشوفات األعداد لكّل سنوات الدراسة العليانسخة من   -

 

 : ة ـهامّ ات  ـتوصي -

 . الدورة الرئيسّية من أن يكون انجحاالقادم من مؤسسات أخرى  جيب على املرتشح   -

 .ال يقبل الرسوب طيلة السنوات الدراسة اجلامعّية -
 وارد على املؤسسة بعد اآلجال احملددة. يُلغى كّل ملف انقص أو وردت به معلومات خاطئة أو   -

 
 :الق الدروسـطان -

   املقبولني  النهائية للطلبةبعدما يتم االعالن على القائمة   2021  سبتمب   06يوم االثنني   تنطلق الدروس 
  . 2021  سبتمب   03يوم اجلمعة  


