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 بــــــالغ
Préinscription en mastère professionnel : Mastech ENIM/ENISo  

 لماجستير المهنيتقديم ملفات الترشح للتسجيل بشهادة ا

 (Mastech) "اإلنتاج الميكانيكي"

 المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة &للمهندسين بالمنستير  بالمدرسة الوطنية 

 

تعلم إدارتا المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير و المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة أن تقديم ملفات الترشح للتسجيل بشهادة 

 31بين يكون خالل الفترة الممتدة ،  2019-2018في اختصاص اإلنتاج الميكانيكي بعنوان السنة الجامعة الماجستير المهني 

 :يطلب الترشح  عن بعد عبر الموقع التالمو ذلك بتعمير  2018أوت  15و  2018جويلية 

http://cursus.tn/ 
 

على االقل من الطلبة من  15٪من بينهم  شهادة مهندس 15إجازة و  25طالبا،  40قاع المفتوحة حدد بـ أن عدد الب مع العلم

حين الذين تم قبولهم اوليا والمدعوون اليداع ملفاتهم بالمدرسة المعنية القائمة األولية للمترش وسيتم االعالن عنخارج المدرستين 

 2018أوت  28 بموقع الواب في أجل أقصاه يوم

 روط المشاركةش 
 للمشاركة في الماجستير المهني يجب أن يكون المترشح:

 التطبيقية أو األساسية في اختصاص هندسة الميكانيك أو في اختصاص مطابق له الشهادة الوطنية لإلجازةمتحصال على   (1

مهندس أو على شهادة تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة فيه أكثر من ثالثة سنوات في اختصاص الوطنية لشهادة المتحصال على   (2
 )تتولى لجنة الماجستير تحديد مدى تطابق اختصاص الشهادة و تكوين الماجستير المهني(او اختصاص مطابق الميكانيك 

 .خالل سنوات دراسة الشهادة المطلوبةمن مرة  ألكثر غير راسبا  (3

 نسبة لطلبة االجازة وطلبة الهندسة(بال  (ر المعتمدة لقبول الطلبةالمعايي 

 6/ [( x 3كالوريا( اتخرج + )معدل البالمشروع احتساب  معدل السنة الثالثة بدون +)معدل السنة األولى + معدل السنة الثانية ]

 مع المالحظ أن الملفات التي ال تتطابق معطياتها، ال تتم دراستها من اللجنة .

 بعد القبول األولي( لوثائق المطلوبةا( 

 (المؤسستينقع امو أحد بطاقة بيانية تعمر بكل دقة من طرف المترشح )تحمل المطبوعة من -
 نسخة مطابقة لألصل من الشهائد العلمية بما في ذلك شهادة الباكالوريا -
 باكالوريانسخ مطابقة لألصل من كشوفات األعداد الجامعية بما في ذلك  كشف أعداد ال -
 شهادات التربص منسيرة ذاتية مفصلة مع نسخ  -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 صورتان شمسيتان -
 ظرف يحمل الطابع البريدي و العنوان الشخصي للمترشح -

 مالحظات 

 2018تنطلق الدروس خالل شهر سبتمبر  -

 ري المدرستينقتقدم الدروس بالتناوب في م -
 وس باللغة اإلنقليزيةيؤمن جزء من الدر -

 : لمزيد االرشادات الرجاء االطالع على مواقع الواب التالية
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