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 ــــالغــــــــبـــ
مد  تقدمي ملفات الرتحش للتسجيل بشهادة ماجس تري حبث   ( يف  1م  –  )نظام ا 

 "  ظمة ن املياكنيك وهندسة ال  " 

(Mécanique et Ingénierie des Systèmes MIS) 

 2022- 2021للس نة اجلامعية  

 ابملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة  
 

دارة املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة أ ن التسجيلتعمل   مد بشهادة ماجس تري حبث ) ا  املياكنيك  "  اختصاص(  1م   -   نظام ا 

يكون خالل  2022-2021" بعنوان الس نة اجلامعية  Mécanique et Ingénierie des Systèmes (MIS)نظمة وهندسة ال  

االثنني يوم  من  املمتدة  املوقع:  وذكل  2021أ وت    16  االثننييوم  ىل  ا  أ وت    02  الفرتة  عرب  بعد  عن  الرتحش  مطلب   بتعمري 

 http://cursus.tn/ عىل موقع واب املدرسة.  2021أ وت  20ولية للمقبولني يوم امجلعة اال عالن عىل القامئة ال   وسيمت 

يداع ملف التسجيل عن طريق الربيد املضمون الوصول عىل العنوان التايل:    وعىل املدرسة الوطنية  الطلبة املقبولني يف املرحةل ال وىل ا 

 .2021سبمترب  03 يف أ جل أ قصاه يوم امجلعة  وذكل 4023سوسة الرايض    264للمهندسني بسوسة ص.ب 

 رشوط املشاركة: 

مد " جيب عىل املرتحش أ ن تتوفر فيه الرشوط نظمةاملياكنيك وهندسة ال    ( اختصاص "1م  -  للمشاركة يف ماجس تري حبث )نظام ا 

 التالية: 

نتاجيةياكنيك  امل  هندسة  أ و  ياكترونيكامل  هندسة  ةلثلس نة الثااب  أ و  لس نة الثانيةابالطلبة املسجلني   • ابملدرسة الوطنية   واال 

 للمهندسني بسوسة.

أ و  مياكنيكأ و الكرتواملياكترونيك أ و ياكنيك امل  يفهمندس وطين شهادة ب ة لثلس نة الثااب أ و لس نة الثانيةابالطلبة املسجلني  •

 ابملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة.  ما يعادلها يف اختصاص مطابق للتكوين الهنديس يف املياكترونيك

أ و ما يعادلها يف اختصاص    مياكنيكأ و الكرتواملياكترونيك  أ و  ياكنيك  امل  يفهمندس وطين  صلني عىل شهادة  الطلبة املتح •

 ابملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة.  مطابق للتكوين الهنديس يف املياكترونيك

مياكنيك أ و ما يعادلها يف اختصاص أ و الكرتواملياكترونيك  أ و  ياكنيك  امل  الطلبة املتحصلني عىل شهادة الاجازة ال ساس ية يف •

ابملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة.  مطابق للتكوين الهنديس يف املياكترونيك

http://cursus.tn/
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 :الواثئق املطلوبة ابلنس بة للطلبة املقبولني 

 تعمري مطلب ترحش بلك دقة. .1

 صورة مشس ية تلصق يف أ عىل مطب الرتحش. .2

 بطاقة التعريف الوطنية.نسخة من  .3

 ظرف حيمل طابع بريدي وعنوان املرتحش.  .4

 نسخة مطابقة لل صل من مجيع الشهادات العلمية مبا يف ذكل شهادة البااكلوراي.  .5

 نسخة من كشوفات ال عداد للك س نوات ادلراسة اجلامعية مع كشف أ عداد البااكلوراي.  .6

 توصيات عامة: 

 ادلورة الرئيس يةجيب عىل املرتحش أ ن يكون انحجا من  •

 .20/11.5جيب عىل املرتحش أ ن يكون متحصال عىل معدل يف امتحان البااكلوراي ال يقل عىل  •

 ال يقبل الرسوب طيةل س نوات ادلراسة اجلامعية. •

 يلغى لك ملف انقص أ و وردت به معلومات خاطئة أ و وارد عىل املؤسسة بعد الآجال احملددة.  •

 :انطالق ادلروس 

 .2021سبمترب  10بعدما يمت الاعالن عىل القامئة الهنائية للطلبة املقبولني يوم امجلعة  2021سبمترب   13االثنني تنطلق ادلروس يوم 


