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 بسوسة للمهندسني  الوطنية  املدرسة
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 2022-2021 اجلامعية  للسنة  
   بسوسة  للمهندسين  الوطنية بالمدرسة

 
)M2(   الثانية   السنة   مستوى  ف   ( إمد  نظام )   حبث   ماجستي   بشهادة  التسجيل   أن   بسوسة  للمهندسني  الوطنية  املدرسة  إدارة  تعلم

  02 اخلميس  يوم   من   املمتدة  الفرتة   خالل  يكون  2022-2021  اجلامعية   السنة  بعنوان  ". املعارف ف  الذكّية  اهلندسة " اختصاص
 www.cursus.tn  :املوقع  عرب بعد   عن الرتشح  مطلب  بتعمي  وذلك 2021 أوت  16  ثنني اال يوم  إل   أوت

 . املدرسة واب  موقع على  2021  أوت  20  معةاجل يوم   للمقبولني االولية  القائمة  على  اإلعالن  وسيتم
 

  املضمون  الربيد  طريق  عن  أو مباشرة بسوسة  للمهندسني   الوطنية   ابملدرسة   التسجيل  ملف  إيداع  ألول ا املرحلة  ف  املقبولني  الطلبة  وعلى 
 4023 الرايض  سوسة  264 ب.ص  بسوسة  للمهندسني  الوطنية املدرسة :التال  العنوان  على الوصول
 .2021 أوت  27  معة اجل يوم أقصاه  أجل ف  وذلك 

 
 : املشاركة  شروط

 
  تتوفر  أن  املرتشح على  جيب  "املعارف  ف الذكّية اهلندسة"   اختصاص (2م -إمد  )نظام   حبث  ماجستي  ف  للمشاركة

 التالية:  الشروط فيه 

 
  اهلندسي  للتكوين  مطابق  اختصاص  ف  يعادهلا  ما  أو  اإلعالمية ف  مهندس  شهادة على املتحصلني الطلبة -

 بسوسة.  للمهندسني الوطنية  ابملدرسة   اإلعالمية ف
 اإلعالمية.  ف  حبث  ماجستي  الثانية(  السنة إل   )مرتقي األول  السنة مستوى   على املتحصلني الطلبة -
 اإلعالمية.  ف  األساسية  االجازة شهادة على املتحصلني الطلبة -
 
 
 



 

 

 
 
 املقبولني   للطلبة  ابلنسبة   املطلوبة   الواثئق 

 
 . دقة بكل   ترشح  مطلب  تعمي .1
 . الرتشح  مطب   أعلى  ف  تلصق  مشسية صورة .2
 . الوطنية التعريف بطاقة  من  نسخة  .3
 . املرتشح وعنوان  بريدي  طابع  حيمل ظرف .4
 . الباكالوراي شهادة ذلك  ف  مبا  العلمية الشهادات مجيع   من لألصل   مطابقة نسخة  .5
 . الباكالوراي أعداد كشف  مع  العليا الدراسة سنوات   لكل  األعداد  كشوفات  من نسخة  .6
 

        

 : عامة  توصيات 
 الرئيسية  الدورة من  انجحا  يكون  أن املرتشح على جيب -

 . 20/12 على يقل ال  الباكالوراي امتحان  ف  معدل على  متحصال  يكون  أن املرتشح على جيب -
 اجلامعية.  الدراسة سنوات طيلة  الرسوب  يقبل  ال -

 . احملددة اآلجال  بعد املؤسسة على  وارد أو  خاطئة  معلومات   به وردت  أو  انقص  ملف كل   يلغى -
         

 
 الدروس   انطالق

 
  سبتمرب  03  اجلمعة   يوم  املقبولني  للطلبة  النهائية  القائمة  على  االعالن  يتم  بعدما  2021  سبتمرب  06  االثنني  يوم  الدروس   تنطلق

2021 . 


