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 الجمهورية التونسية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة تونس

بتونـس مهندسينالعليـا لل الوطنية المدرسة  

 

 

 

 ارةــــــــــــــمــــــتــــــــــاس
بشهادات الماجستيرترشح للتسجيل   

"أمد"نظام    

1220 – 2020بعنوان السنة الجامعية   

 M1-    M2 

 

 الماجستير المزمع الترشح له

 ماجستير بحث 
 ....................................................................................................................:المادة

 .حسب األولوية:)ان وجد( االختصاص 

(1.............................................................................................) 

(2)............................................................................................... 

(3)............................................................................................. 

 :  البيانات الشخصية .1

 :االسم ............................................................................................................................. 

 :اللقب ............................................................................................................................. 

  ( أو جواز السفر بالنسبة لألجانب)رقم بطاقة التعريف الوطنية :............................................ 

  : تاريخ الوالدة و مكانها.................................................................................................... 

 : (ة )طالب  ( 1) الوضعية الحالية 

 أجير ( 2)

 حاالت أخرى ( 3)

  : الجنسية

......................................................................................................................... 

 صورة
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 ..................................................................................................................................العنوان:

  البريدي:الترقيم                                          

 :الوالية :  ....................................... المدينة....................................................................... 

 : لكترونياإلالعنوان  ................................. رقم الهاتف:.................................................. 

  العائليالعنوان.................................................................................................................. 

 الباكلوريا أو ما يعادلها

سنة الحصول على 
 ..................................الباكالوريا:

.............................................................الدورة:

. 

............................................................الشعبة:

.. 

.........................................................المالحظة:

.. 

..............................................................البالد:

.. 

 

 :الدراسات الجامعية  .2

 :شهادة مهندس

(M1)جستيربحثما
: 

 :االستاذية
  االجازة:

............................................... 

............................................... 

...............................................
. 

...............................................
. 

 

.................................................................................................................................اإلختصاص:

... 

سنة 
 ...................................................................................................................................التخرج:

 

 : سنوات الدراسة الجامعية السابقة 

السنة 
 جامعية ال

 االختصاص المؤسسة الجامعية
مستوى 
 الدراسة

  الدورة

 20المعدل من  النتيجة 

مجموع 
األرصدة 
 التدارك الرئيسية المكتسبة

 
        ,   

 
 

 
        ,   

 
 

 
        ,   

 
 

 
        ,   

 
 

 
        ,   

 
 

 
        ,   
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 : التربصات أو الشغل الموسمي أو القار 

 الرتبة التاريخ و المدة (اسم المؤسسة / العنوان)المؤسسة 

   

   

   

 

  (في صورة تعدد الترشحات)مطالب الترشح بمؤسسات تعليم و بحث أخرى : 

 الشهادة المطلوبة المؤسسة / الجامعة

 
 

 
 

 
 

 

 اإلمضاء

.................................................................. 

 

 التسجيل بالماجستير المعني. : كل خطأ أو نقصان في اإلرشادات المذكورة، ينجر عنه إلغاء مالحظة هامة

 شروط الترشح : .3

 :M2 - ماجستيربحث ،شهادة ماجستير شهادة مهندس،على  حصلونتالمه المناظرة الطلبة ذيمكن أن يترشح له(M1) ،األستاذية 

 في االختصاصات المطلوبة. : أو يزاول تعلمه بالسنة الثالثة من التكوين الهندسي 
:M1 -    في االختصاصات المطلوبة.االجازة شهادة حصلون على تالمناظرة الطلبة الميمكن أن يترشح لهذه 

 :طريقة تقديم ملف الترشح .4

 ع االلكتروني للمدرسة قالمووتسحب من  يعمر كل مترشحا وجوبا استمارة الترشح للمناظرة بكل دقة بالمعطيات المطلوبة

)www.ensit.tn(. 

  الترشحاتودرس تتولى لجنة الماجستير فرز. 

 الوثائق المطلوبة: .5

 بكل دقةمعمرة  استمارة الترشح للمناظرة 

 طبع إستمارة الترشح وإمضائها من طرف كل مترشح للتصريح على صحة المعلومات الموجودة، 

  (في صفحة واحدة)سيرة ذاتية 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 نسخة من كل الشهادات المتحصل عليها 

 إن وجد( نسخة من ملحق الشهادة( 

 ةيكشوف األعداد لكل سنوات الدراسة الجامع 

 التسجيل )سحب او تاجيل ...( إلغاء أو يهالتوج ادةإلع ةثبتمال ئقاالوث 

  باإلستمارةصورة شمسية تلصق 

 كل نقص في اإلرشادات أو الوثائق ينجر عنه رفض الملف:  مالحظة هامة

الى  2020سبتمبر  21 الواحدة ظهرا من يومالى صباحا ن الساعة التاسعة ممكتب الضبط وجوبا بيوضع الملف 

 .2020سبتمبر 23يوم 
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 :مقاييس القبول 

 التالية:تتم دراسة الملفات من لجنة الماجستير التي تحدد مقاييس القبول مع مراعاة المعايير 

  لمسموح بها.او المالحظات و عدد سنوات الرسوب و األرصدة المكتسبة النتائج و األعداد 

 االختصاص  

 :التصريح بالنتائج .6

   عبر الموقع االلكتروني للمدرسة النتائج يتم االعالن عن)www.ensit.tn(. 

 .2020سبتمبر 24خميس يوم ال

  :انطالق الدروس .7

  .2020سبتمبر  28يوم االثنين تنطلق الدروس 

 خانة خاصة باإلدارة

 ملف تمت دراسته من طرف اللجنة المتكونة من :
 اإلمضاء واللقب االسم

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

 

 قرار لجنة االنتداب بالماجستير

 مقبول 
  

 
 قائمة االنتظار/ الترتيب في القائمة

  

 
 مرفوض

  

 
 .....................................مالحظات : 

 

.................................................... 

 

 


