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 بــالغ 

 

 تقديم ملفات الترشح للتسجيل  

 بالسنة الثانية من شهادة ماجستير بحث نظام أمد 
» G2PT - Textiles-Génie des Procédés Textiles et Para en « 

 2021-2020بعنوان السنة الجامعية   

 

بالسنة مباشرة تعلم إدارة املدرسة الوطنية للمهندسين باملنستير أن تقديم ملفات الترشح للتسجيل 

صناعة مواد النسيج واملنسوجات التقنية هندسة اختصاص شهادة املاجستير بحث نظام أمد في الثانية من 

  2020سبتمبر   90إلى غاية   2020أوت 24، يكون بداية من  2021- 2020الجامعيةبعنوان السنة  واملتقدمة

أو إرسالها عن ثم إيداع امللفات بإدارة املدرسة  .tnrnu.www.enim : مير املطبوعة عن بعد عبر املوقعو ذلك بتع

املنستير مع    5019طريق البريد )مضمون الوصول( على العنوان التالي : املدرسة الوطنية للمهندسين، نهج إبن الجزار  

  :طالبا  15البقاع املفتوحة حدد بـ    وأن عددعلما   التنصيص على عبارة الترشح للماجستير بحث في إختصاص النسيج.
 

 شروط المشاركة: ●

صناعة مواد النسيج اختصاص هندسة  في  شهادة املاجستير بحث    بالسنة الثانية منيسمح بالتسجيل  

 الطالب املتحصل على: واملنسوجات التقنية واملتقدمة

  دون سواهم النسيج هندسة في اختصاص  الشهادة الوطنية ملهندس -

 الوثائق المطلوبة: ●

مطلب ترشح يسحب من مصلحة شؤون الطلبة باملؤسسة يقع تعميره بكل دقة أو يحمل من موقع   

www.enim.rnu.tn      

 في ذلك شهادة الباكالوريا، نسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية بما -

نسخ مطابقة لألصل من كشوفات األعداد لكل سنوات الدراسة العليا بما في ذلك شهادة  -

 الباكالوريا،

 سيرة ذاتية مفصلة، -

 concours national)) نسخة من شهادة النجاح في املناظرة للدخول في مرحلة التكوين الهندس ي -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز سفر بالنسبة للطلبة األجانب، -

 صورتان شمسيتان، -

 الشخص ي للمترشح، ظرفان يحمالن الطابع البريدي و العنوان -

 .tnrnu.www.enimتعمير الجذادة الرقمية املودعة باملوقع  -

http://www.enim.rnu.tn/


 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جـامعة المنستير            

        المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

     enim.tn@gmail.com :البريد االلكتروني                                www.enim.rnu.tn  :موقع الوابالمنستير                             -5019  -: نهج ابن الجزار العنوان

 21673500514+الفاكس:                                                                                             21673500244+/21673500511+الهاتف:

 

 

 المقاييس المعتمدة في دراسة الملفات :  ●

 

Critères de sélection des étudiants en M2 
 

Le score du candidat est calculé selon la formule suivante : 
S=(((1,75 MB + M1 + M2 + M3)*Rd)/5)+B 

Avec: 

• MB: Moyenne du Bac; 

• Mi: Moyenne de la session principale de l’année (i) de la formation d’ingénieur (i=1,2,3) 
(pour la Troisième année Ingénieur, la moyenne sans PFE) 

• B : Bonus de 5 points attribué aux candidats ayant intégré la formation d’ingénieurs via les 
concours nationaux. 

• Rd=1 si pas de redoublement durant le cycle de formation d’ingénieurs ; 

• Rd=0 si Redoublement durant le cycle de formation d’ingénieurs. 
 
NB : 

- La commission peut fixer un score éliminatoire. 
- Après l’examen des dossiers, certains candidats déclarés admissibles par la commission de mastère peuvent 

être convoqués à un entretien. 
 

 

 *مالحظة:

 يعتبر ملغى كل ملف منقوص الوثائق أو ورد بعد اآلجال.  

                                   اللجنة ال تدرس امللفات التي تتضمن معطيات غير مطابقة

 

 اإلدارة                                                                                  

 


