
  
    

    

  الغــب
  إستثنائية بالملفات  خصوصية ةمناظر

   في إطار دروس مسائيةبمؤسسات تكوين المهندسينالثانية السنة للدخول إلى 
  

نظم                 ة، ت دراتهم المهني الي  في نطاق الحرص على دعم تشغيلية حاملي األستاذية وتطوير ق يم الع  والبحث  وزارة التعل
ا ي والتكنولوجي تثنائية،العلم فة إس اظر ، بص ية ةمن ات  خصوص ى بالملف دخول إل نة لل ة الس وين الثاني ات تك بمؤسس

ين ائية    ،المهندس ار دروس مس ي إط وان ف نة بعن ات    2009س ي إختصاص ة ف تاذية العلمي املي األس اء، ، لح الكيمي
م    و2002الفيزياء، الرياضيات، الجيولوجيا، اإلعالمية والعلوم والتقنيات المتحصلين على شهاداتهم بعد سنة           ذين ل ال

 .يتسن لهم اإلندماج في سوق الشغل

I( يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية  : ملف الترشح: 
ن     /1 حبها م ع س ح يق ة ترش ين  بطاق وين المهندس ات تك نمؤسس ع  أو م الي   موق يم الع واب وزارة التعل

 ،tn.mes.wwwوالبحث العلمي والتكنولوجيا 
 أو من شهادة معادلة لها، األستاذيةشهادة  طابقة لألصل مننسخة م /2
 نسخ مطابقة لألصل من آشوف أعداد آل سنوات الدراسة الجامعية، /3
 نسخة مطابقة لألصل من آشف أعداد البكالوريا أو من آشف أعداد ختم الدروس الثانوية، /4
 ،...)لخ سحب أو تأجيل، إ(الوثائق المثبتة إلعادة التوجيه أو إلغاء التسجيل  /5
 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية /6
ار  /7 ة اختي ن مؤسس (بطاق حبها م ع س وين اتيق ينال تك ن مهندس ع أو م الي  موق يم الع واب وزارة التعل

ر من      بالنسبة للمترشح الذي يرغب  ،tn.mes.wwwوالبحث العلمي والتكنولوجيا  في المشارآة ألآث
 ،مؤسسة

 المدرسة  محتسب باسم محررة ترشح مطلب لآ عن دينارا ( 20 ) عشرون بقيمة بريدية حوالة لوص /8
 .617–48 الجاري الحساب رقم بتونس للمهندسين الوطنية

II( طريقة تقديم ملف الترشح:  

أو عن طريق البريد المضمون  بالمؤسسة المطلوبة مباشرة إلى السنة الثانيةللدخول  تودع ملفات الترشح 
 .ل في اآلجال المحددةالوصو

  
  : هامةمالحظات

على الراغبين في الترشح ألآثر من مؤسسة أن يقدموا ملف ترشح إلى آل مؤسسة يرغبون في اإللتحاق بها،  -
إرسالها إلى اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة ة اختيار واحدة وتعمير بطاقآما يتعين عليهم 

 ،في اآلجال المحددة)  رادس المدينة2098نهج القدس،  ( والتكنولوجياوالبحث العلمي التعليم العالي
أو عن     المهندسينلدى مؤسسات تكوينمباشرة   للدخول إلى السنة الثانيةحـحدد آخر أجل لقبول ملفات الترش -

 ،بدخول الغاية  2009  نوفمبر14وم لي طريق البريد المضمون الوصول
إلى         اراتهمـينبغي على المترشحين الذين تقدموا بترشحاتهم ألآثر من مؤسسة أن يرسلوا بطاقة اختي -

نهج القدس،  (والبحث العلمي والتكنولوجيا يـالـم العـة بوزارة التعليـولوجيـدراسات التكنـامة للـاإلدارة الع
   ،2009  نوفمبر21يـوم  أجـــل ال يتجـاوز في ) رادس المدينة2098



  2

ويعتمد في ذلك على تاريخ اإليداع اله ـال المحددة أعـيرفض آل ملف يصل بطريقة مخالفة أو بعد اآلج -
  .معنيةالمهندسين التاريخ التسجيل بمكتب الضبط بمؤسسة تكوين ريد أو ـبالب

III(  البقاع المفتوحة :  

إلى السنة الثانية للدخول  واإلختصاصات المطلوبة ةـالبقاع المفتوحعدد يحدد الجدول التالي 
  : 2009/2010 لسنة الجامعيةلبالنسبة  بمؤسسات تكوين المهندسين

 عدد البقاع المفتوحة  اصـاإلختص مؤسسات تكوين المهندسين وعناوينها
 في إطار الدروس المسائية

 11 هندسة آهربائية

 16 هندسة ميكانيكية

 23 هندسة مدنية

 20 إتصاالت

 المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس
tn.rnu.enit.www  

  ، 37 : ب.، صالمرآب الجامعي
   تونس1002البلفيدير 

 70 العدد الجملي

 المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة
tn.rnu.eniso.www  

 4000 جانفي باب الجديد، 18شارع 
  سوسة

 60  إلكترونيك صناعية

 30 هندسة آهربائية

 30 هندسة ميكانيكية

 30 هندسة الطاقة

 20 هندسة النسيج

لمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستيرا
tn.rnu.enim.www  

   المنستير5019، نهج ابن الجزار

 110 العدد الجملي

 25 هندسة آهروميكانيكية

 25 هندسة بيولوجية

لوطنية للمهندسين بصفاقسالمدرسة ا
tn.rnu.enis.www  

  3 آم طريق سكرة
 50 العدد الجملي  3038  صفاقس،1173 عدد ب.ص

 المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
tn.rnu.enig.www  

   قابس6029، شارع عمر بن الخطاب
 50 هندسة اإلتصاالت والشبكات

المدرسة العليا لإلحصاء وتحليل 
  المعلومات

  II نهج الحرف الشرقية 6
   تونس1080، 675: ب .ص

 30 إحصاء وتحليل المعلومات

 370 المجموع
  

  


