
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة سوسة

 ةسدرسة الوطنية للمهندسين بسوالم

 و جامعة أنقولشتاد بألمانيا  مؤسستي باإلشتراك مع

 المدرسة التقنية بأنقولشتاد

 بالغ 

 تقديم ملفات الترشح للتسجيل بشهادة الماجستير المهني بناء مشترك 

 Applied Computational  Mechanics            ""الحساب الميكانيكي الرقمي

"الحساب  مشتركهني بناء متعلم ادارة المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة أن تقديم مطالب الترشح للتسجيل بشهادة المجستير ال

 نوفمبر 06 الى أكتوبر 14يكون خالل الفترة الممتدة من  2015/2016بعنوان السنة الجامعية    الميكانيكي الرقمي"

   .ملف ترشح بمكتب الضبط بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة ايداعو ذلك ب  2015

 شروط المشاركة :
توفر فيه أحد ييجب على المترشح أن "الحساب الميكانيكي الرقمي" للمشاركة في الماجستير المهني بناء مشترك 

 الشرطين التاليين :

  الميكاترونيك أو الميكانيكفي هندسة أو شهادة مهندس  متحصل على اجازة تطبيقية أو أساسية ،

 اإللكتروميكانيك

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

 ("الحساب الميكانيكي الرقمي"لجنة الماجستير المهني تحديد مدى تطابق اختصاص الشهادة مع تكوين ماجستير 

 الوثائق المطلوبة:
 مطلب كتابي يتم فيه تبيين أسباب اختيار المترشح لهذا الماجستير -1

 صورة شمسيةتلصق في أعالها و  www.eniso.rnu.tnتسحب من الموقع  بطاقة بيانية -2

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -3

 ظرف يحمل طابع بريدي و عنوان المترشح -4

  جامعيةنسخة مطابقة لألصل من جميع الشهادات ال -5

 نسخة من كشوفات األعداد لكل سنوات الدراسة الجامعية  -6

 توضح الخبرة المهنية للمترشح بما في ذلك المسؤوليات.  سيرة ذاتية مفصلة -7

  المهنية اتالخبر الدورات التكوينية وشهادات التربصات و -8

 مالحظات هامة:

شهادة   يمّكن من الحصول على  "Applied Computational Mechanicsالماجستير "النجاح في تكوين  .1

  .)ألمانيا(بين المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة و المدرسة التقنية بأنقولشتادمشتركة 

للحصول على شهادة الماجستيرالمشتركة بين المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة و المدرسة التقنية بأنقولشتاد  .2

 أورو بالنسبة لكامل الماجستير. 12500المقدر ب ينبغي دفع معلوم التسجيل بجامعة أنقولشتاد

 يقع اعتماد الخبرة المهنية  كأحد العناصر األساسية لقبول الترشح. .3

 الدروس باللغة الفرنسية و األنقليزية بالنسبة لألساتذة التونسيين و باألنقليزية بالنسبة لألساتذة األلمان.تقدم  .4

   تضاء األحد من كل أسبوع.تقدم الدروس أيام الجمعة، السبت وعند األق .5

 جزء من الدروس سيقدم في المدرسة التقنية بأنقولشتاد بألمانيا في إطار إقامة لمدة شهر و ذلك خالل السداسي الثالث. .6

ب اإلتصال أو     http://www.esocaet.com/fr.htmlموقع  يمكن زيارة لمزيد التوضيحات .7
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