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 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   

 
ست  ن بامل ندس ة ثانيةانه وقع علم إدارة املدرسة الوطنية للم يل ل فتح ف تقديم ملفات ال لل

ادة املاجست بحث نظام أمد  بالسنة الثانية من مباشرة  سيج ندسة اختصاص ش صناعة مواد ال

سوجات التقنية واملتقدمة امعيةعنوان السنة  وامل ون بداية من 2021-2020 ا إلى غاية  2020أكتوبر   19، ي

عد ع املوقعذلك بتعو  2020أكتوبر  22 بإدارة   مباشرة ثم إيداع امللف .tnrnu.www.enim : م املطبوعة عن 

  .وذلك خالل أوقات العمل املدرسة
 

 شروط المشاركة: ●
يل  ادة املاجست بحث  بالسنة الثانية منسمح بال ندسة  ش سيج اختصاص  صناعة مواد ال

سوجات التقنية واملتقدمة : وامل  الطالب املتحصل ع

ندس - ادة الوطنية مل سيجندسة  اختصاص  الش م ال   دون سوا

 المطلوبة:الوثائق  ●

ل دقة أو يحمل من موقع    - ه ب عم ة شؤون الطلبة باملؤسسة يقع  ب من مص مطلب تر 

www.enim.rnu.tn      

ائد العلمية بما - ا،  مطابقة لألصل من الش الور ادة البا   ذلك ش

ل سنوات الدراسة العليا بما  ذلك  - ا، مطابقة لألصل من كشوفات األعداد ل الور ادة البا  ش

ة ذاتية مفصلة، -  س

ند - ن ال و ادة النجاح  املناظرة للدخول  مرحلة الت  concours national)( ة من ش

سبة للطلبة األجانب، - ف الوطنية أو جواز سفر بال  ة من بطاقة التعر

تان، -  صورتان شمس

يدي و العنوان - ع ال ، ظرفان يحمالن الطا  ال للم

ذادة الرقمية املودعة باملوقع   -  .tnrnu.www.enimعم ا
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 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:

عد اآلجال.   ل ملف منقوص الوثائق أو ورد   عت مل 

نة ال                                     تدرس امللفات ال تتضمن معطيات غ مطابقةال

 
 اإلدارة                                                                                  

 


