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أّن تقديم مطالب الترشح للتسجيل  بالمنستير

201  (préinscription)  يكون خالل

  www.eniso.rnu.tn : وذلك بتعمير مطلب ترشح عن بعد عبر الموقع

 و على موقعموقع نفس العلى  2014

وذلك المعنية إيداع ملف التسجيل بالمدرسة 

  :يينالتال  ينالشرطأحد تتوفر فيه 

تتولى ( متحصل على شهادة  تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه أكثر من ثالث سنوات في اختصاص الميكانيك

 )"اإلنتاج الميكانيكي"ماجستير

 نسخة مطابقة لألصل من جميع الشهادات العلمّية بما في ذلك شهادة الباكالوريا

 مع كشف أعداد الباكالوريا

 سيرة ذاتية مفصلة مع شهادات التربصات أو الخبرة المهنّية واألنشطة الثقافّية واالجتماعّية

    

  المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
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بالمنستيرالمدرسة الوطنّية للمهندسين و المدرسة الوطنّية للمهندسين بسوسة 

2014/2015بعنوان السنة الجامعّية " الميكانيكي اإلنتاج " 

وذلك بتعمير مطلب ترشح عن بعد عبر الموقع 4201 وتأ 16

2014أوت  22 الجمعةيوم لمقبولين ل األولية قائمة

إيداع ملف التسجيل بالمدرسة  في المرحلة األولى وعلى الطلبة المقبولين
  .2014أوت  29يوم الجمعة 

تتوفر فيه يجب على المترشح أن  "الميكانيكي  اإلنتاج " في الماجستير المهني
 متحصل على شهادة اجازة  تطبيقّية أو أساسية في هندسة الميكانيك

متحصل على شهادة  تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه أكثر من ثالث سنوات في اختصاص الميكانيك

ماجستير ص الشهادة مع تكوينلجنة الماجستير المهني تحديد مدى تطابق اختصا

 :الوثائق المطلوبة بالنسبة للطلبة المقبولين
 مطلب كتابي يتم فيه تبيين أسباب اختيار المترشح لهذا الماجستير

 انّيةيالببطاقة الصورة شمسّية تلصق في أعلى 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنّية

 المترشحظرف يحمل طابع بريدي وعنوان 

نسخة مطابقة لألصل من جميع الشهادات العلمّية بما في ذلك شهادة الباكالوريا
مع كشف أعداد الباكالوريا نسخة من كشوفات األعداد لكّل سنوات الدراسة العليا

سيرة ذاتية مفصلة مع شهادات التربصات أو الخبرة المهنّية واألنشطة الثقافّية واالجتماعّية

   2014 سبتمبر 15اإلثنين  الدروس يوم

 في مقري المدرستين  بالتناوبتقدم الدروس 

 يؤمن جزء من الدروس باللغة األنقليزية

      

                          

              

  سوسة ـةجامع

المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة  
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المدرسة الوطنّية للمهندسين بسوسة  تعلم إدارتا

 الماجستير المهنيبشهادة 

16إلى  4 الفترة الممتدة من

قائمةالوسيتّم اإلعالن على 

.tn.rnuwww.enim وعلى الطلبة المقبولين
يوم الجمعة في أجل أقصاه 

 :لالتسجيشروط 

في الماجستير المهني لجيللتس
متحصل على شهادة اجازة  تطبيقّية أو أساسية في هندسة الميكانيك �

متحصل على شهادة  تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه أكثر من ثالث سنوات في اختصاص الميكانيك �

لجنة الماجستير المهني تحديد مدى تطابق اختصا

الوثائق المطلوبة بالنسبة للطلبة المقبولين
مطلب كتابي يتم فيه تبيين أسباب اختيار المترشح لهذا الماجستير -1

صورة شمسّية تلصق في أعلى  -2

نسخة من بطاقة التعريف الوطنّية -3

ظرف يحمل طابع بريدي وعنوان  -4

نسخة مطابقة لألصل من جميع الشهادات العلمّية بما في ذلك شهادة الباكالوريا -5
نسخة من كشوفات األعداد لكّل سنوات الدراسة العليا -6

سيرة ذاتية مفصلة مع شهادات التربصات أو الخبرة المهنّية واألنشطة الثقافّية واالجتماعّية -7

 :مالحظات

الدروس يوم تنطلق •
تقدم الدروس  •

يؤمن جزء من الدروس باللغة األنقليزية •


