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 )السنة األولى(مناظرة بالملفات للتسجيل بشهادات الماجستير 

 مد"إالمندرجة في نظام " 

 1105-1042بعنوان السنة الجامعية 

 

 

بتونس عن فتح مناظرة بالملفات للتسجيل بشهادات  للمهندسينالعليا الوطنية يعلم مدير المدرسة 

شهادة الوطنية لحاملي ال  1105-1104مد" بعنوان السنة الجامعية إالمندرجة في نظام " الماجستير

 مد" للترشح للمناظرة المعنية، وذلك حسب المعطيات التالية:إلإلجازة في نظام "

 

 ماجستير بحث .0

 

 جازات المطلوبةاإل االستيعابطاقة  المادة

 01 هندسة ميكانيكية
 اإلجازة األساسية في الهندسة الميكانيكية

 اإلجازة التطبيقية في الهندسة الميكانيكية

 41 هندسة كهربائية
 اإلجازة األساسية في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

 اإلجازة التطبيقية في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

 01 إعالمية
 اإلجازة األساسية في اإلعالمية

 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية

 11 الفيزياء
 اإلجازة األساسية في الفيزياء

 اإلجازة التطبيقية في الفيزياء
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 . ماجستير مهني1

 

 اإلجازات المطلوبة طاقة االستيعاب االختصاص المادة

هندسة وتسيير 

 النظم الصناعية

 01 جودة وإنتاجية

 األساسية في الهندسة الميكانيكيةاإلجازة 

 اإلجازة التطبيقية في الهندسة الميكانيكية

 اإلجازة التطبيقية في الكيمياء الصناعية

 اإلجازة التطبيقية في اإلعالمية

اإللكترونيك واإلعالمية 

 الصناعية
01 

 اإلجازة األساسية في اإللكترونيك والكهروتقنية واآللية

 لكترونيك والكهروتقنية واآلليةاإلجازة التطبيقية في اإل

 اإلجازة التطبيقية في الفيزياء

إدارة و إنشاء البناءات 

 والمشاريع المدنية
 اإلجازة التطبيقية في الهندسة المدنية 05

 41 الطاقية

 اإلجازة التطبيقية في الفيزياء

 اإلجازة األساسية في الفيزياء

 اإلجازة التطبيقية في الكيمياء الصناعية

 

  يمكن اإلطالع على شروط الترشح وكيفية المشاركة في المناظرة عبر موقع الواب

www.ensit.tn/master   

  استمارة الترشح للمناظرة بكل دقة بالمعطيات المطلوبة على موقع  وجوبايعمر كل مترشح

 كآخر أجل. 1104أوت  11إلى غاية يوم   www.ensit.tn/masterالواب 

 ثم تتم دعوة المترشحين المرتبين تفاضليا عبر موقع  ،تتولى لجنة الماجستير فرز الترشحات

كامال ووجوبا إليداع ملف الترشح   1104أوت  15 يوم االثنين  www.ensit.tn/masterالواب 

 5102أوت  52الجمعة  إلى غاية يوم 5102أوت  52يوم االثنين إبتداء من  مباشرة بالمؤسسة

  الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة منتصف النهار.من 

 

  


