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 بالغ 
 مناظرة الرتشح للتسجيل ابملاجستري حبث

 2023-2022بعنوان السنة اجلامعية 
  

 2023-2022تعلن املدرسة الوطنية للمهندسني بقابس عن فتح ابب الرتشح للتسجيل ابملاجستري حبث بعنوان السنة اجلامعية  
 أو شهادة املاجستري مهن   رشح للتسجيل ابلسنة األوىل( أو الشهادة الوطنية ملهندس تابلنسبة حلاملي الشهادة الوطنية لإلجازة "إمد" )

 لثانية(.)ترشح للتسجيل ابلسنة ا
 : التايلاملناظرة يف االختصاصات املبينة ابجلدول  هذه    وتفتح

 
 مراحل الرتشح  -1

 وذلك   عن طريق أحد الروابط املبينة أعاله  وجواب   عن بعد  التسجيل  ى كافة املرتشحنيعل  يتعنياملرحلة األوىل:   -
 سة. دون توجيه أية واثئق اىل املدر   2022  أوت   14على غاية    2022  ةجويلي   14بداية من يوم  

 الفرتة  خالل  االعرتاضات  تقبل  ،2022  أوت  19اإلعالن عن نتائج القبول املبدئي يوم    بداية من اتريخ  الثانية:املرحلة  
  من:متكون    إرسال ملف الرتشحعلى كافة املقبولني    يتعني كما    2022  أوت   24على غاية    2022  أوت   22من    املمتدة 

 

 طاقة االستيعاب  املستوى  االختصاص 

 طاقية :هندسة ميكانيكية
 https://enig.rnu.tn/fra/mastere 

1 20 
2 15 

 منظومات ذكية وطاقات متجددة  :هندسة كهرابئية
 https://enig.rnu.tn/fra/mastere 

1 20 
 15 2 كيةذ   منظومات 

 15  2طاقات متجددة
 احليوية   واملنتجات  ت املعاجلا  : كيميائيةهندسة  

 https://enig.rnu.tn/fra/mastere 
1 20 
2 10 
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 ، تسحب من موقع املدرسةممضاة  مطبوعة ترشح للتسجيل   -
 نسخة من السرية الذاتية للمرتشح، -
 ، نسخة من شهادة الباكالوراي -
 ، تسمح له ابلرتشح نسخة من آخر شهادة متحصل عليها   -
 (، نسخة من كل كشوفات األعداد )الباكالوراي وكل السنوات اجلامعية -
 ، إن وجدتإعادة التوجيه    أوالرتسيم  سحب    شهاداتنسخة من   -
 ، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر -
 . الوصول حيمالن عنوان املرتشحظرفان خالصا معلوم الربيد أحدمها مضمون   -

مع ضرورة ذكر  أو مباشرة لدى مكتب الضبط يف املدرسة    الربيد السريععن طريق    حصراي  كاملة   إرسال امللفات  يتم
الظرف    واملستوىاالختصاص   فوق  هلما  من    وذلك  اخلارجياملرتشح  غاية    2022أوت    22بداية  أوت   29إىل 

 .لتحديد اآلجالمكتب الضبط ختم   اعتماد   وسيقع   .2022
 العنوان التايل:   على يقع إرسال امللفات

 املدرسة الوطنية للمهندسني بقابس
 تونس  -6029ن اخلطاب، زريق، قابس  بعمر   شارع

 إمتام  إىل املقبولون ويدعى    .2022  سبتمرب  01  يـــوم  املقبولني  للمرتشحني عن القائمــة النهائيــة    اإلعالنتم  ي  املرحلة الثالثة:
التسجيــل   أقصـاه   يف إجراءات   سبتمرب   01من    املمتدة   الفرتة   خالل   االعرتاضات   تقبل   كما   2022سبتمرب    09  أجــل 

 . 2022  سبتمرب  02  على غاية  2022
  :مةهـــــــــــامالحظات   -2
دون قبول أي   الرتشحينجر عنه إلغاء مطلب    عند التسجيل عن بعد   املدرجة  واملعطياتعطيات الورقية  امل  نيب  اختالفأي   -

 .اعرتاض
 .ابملدرسةمباشرة   املودعةلفات  ملا  تقبل   ال -
 . متخليا  يعترب   اآلجال احملددة   خالل لتسجيلاب يقوم    ال كل طالب   -
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