
  
  
 
 

 سوسةة ـجامع
 املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة

 
 

 بـــالغ
 

في  ( - نظام إهــد )تقدين هلفات الترشح للتسجيل بشهادة هاجستير بحث 

 "الطرق السريعة و هندسة املرور"يف 

(Systèmes Intelligents de Contrôle du Trafic Routier : 

HiT4Med) 

 2017-2016 هدرسة الوطنيّة للوهندسين بسوسةبال








 

 
- نظام إمـد)ُتعمـم إدارة المـدرسة الوطنّية لمميندسين بسـوسة أّن التسجيل بشيادة مـاجستير بحث 

     2016-2017بعنوان السنة الجامعّية "الطرق السريعة و هندسة املرور"اختصاص (1م

 وذلك بتعمير مطمب   2016 أوت 13 يوم السبت إلى  اوت1يوم االثنين يكون خالل الفترة الممتدة من 
 www.eniso.rnu.tn: الترشح عن بعد عبر الموقع

 . عمى موقع واب المدرسة 2016 أوت 19يوم الجمعة وسيتّم اإلعالن عمى القائمة األولية لممقبولين 
وعمى الطمبة المقبولين في المرحمة األولى إيداع ممف التسجيل بالمدرسة الوطنّية لمميندسين بسوسة مباشرة 

المدرسة الوطنّية للمهندسين بسوسة ص ب : أو عن طريق البريد المضمون الوصول عمى العنوان التالي
 4023 سوسة الرياض 264عدد 

 ,2016 أوت 26يوم الجمعة وذلك في أجل أقصاه 
 

 :شروط المشاركة -

  (1م- نظام إمـد )ماجستير بحث لممشاركة في الطرق السريعة و هندسة املرور"اختصاص "
 :يجب عمى المترشح أن تتوفر فيو الشروط  التالّيةليذه السنة،

اليندسة  في عموم و تكنولوجيات النقل والموجستية، المتحصمون عمى اإلجازة األساسية في -
 . في اليندسة المدنية أو ما يعادليا في اإلعالمية الصناعية و في اإللكترونياك ، الكيربائية،

 ىندسة اإللكترونيك الصناعية، ىندسة اإلعالمية التطبيقيةالطمبة المسجمين في السنة الثانية  -

 .من المدرسة الوطنية لمميندسين بسوسة   و ىندسة الميكاترونك

 
 

http://www.eniso.rnu.tn/master
http://www.eniso.rnu.tn/master


  
  
 
 

 سوسةة ـجامع
 املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة

 

 
 

 :الوثائق المطلوبة بالنسبة للطلبة المقبولين -

 .تعمير مطمب الترشح بكّل دقة -1

 .صورة شمسّية تمصق في أعمى مطمب الترشح -2

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنّية -3

 .ظرف يحمل طابع بريدي وعنوان المترشح -4

 .نسخة مطابقة لألصل من جميع الشيادات العممّية بما في ذلك شيادة الباكالوريا -5

 .نسخة من كشوفات األعداد لكّل سنوات الدراسة العميا مع كشف أعداد الباكالوريا -6

 

 :توصيـات هاّمـة -

 .ال يقبل الرسوب طيمة السنوات الدراسة الجامعّية -

 .ُيمغى كّل ممف ناقص أو وردت بو معمومات خاطئة أو وارد عمى المؤسسة بعد اآلجال المحددة -

 .الدورة الرئيسّيةيجب عمى المترشح القادم من مؤسسات أخرى أن يكون ناجحا من  -

 

 
 :انطـالق الدروس -

 بعدما يتم االعالن على القائمة النهائية  للطلبة 2016 سبتمبر 12يوم االثنين تنطمق الدروس 
  ,2016 سبتمبر 9المقبولين يوم الجمعة 


