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 بــالغ

 

 تقديم ملفات الترشح للتسجيل 

 من شهادة ماجستير بحث نظام أمد األولىبالسنة 

 2023-2220السنة الجامعية بعنوان  

 

األولى السنة أن تقديم ملفات الترشح للتسجيل ب تعلم إدارة املدرسة الوطنية للمهندسين باملنستير         

-2022في اختصاص الهندسة امليكانيكية بعنوان السنة الجامعية نظام أمد اجستير بحثاملشهادة من 

و ذلك بتعمير املطبوعة عن بعد عبر  2022 أوت 24إلى غاية  2022 أوت 5 من بداية يكون  ،2023

 عن طريق البريد  اآلجالإيداع امللفات في أقرب  ثم .portail/enim.tnwwwو  www.cursus.tn: يناملوقع

لسنة  1227موزعة وفقا للنسب املحددة باألمر عدد  : طالبا 15علما و أن عدد البقاع املفتوحة حدد بـ 

 على األقل  من خارج املؤسسة(. % 15)  2012

 شروط املشاركة: •

 :الطالب املتحصل على بحثملاجستير شهادة ال يسمح بالتسجيل

 اختصاص الهندسة امليكانيكية،في  االساسية نظام أمدلإلجازة الوطنية  شهادةال -

قبول بماجستير  نسبة) في اختصاص الهندسة امليكانيكيةنظام أمد  ةالتطبيقيالشهادة الوطنية لإلجازة  -

 (2012لسنة  1227وفقا لألمر عدد  ،%  10في حدود  يالبحث لحاملي شهادة إجازة تطبيقية ه

في أختصاص  فيه ثالثة سنوات بعد البكالوريا على األقل تختم تكوينا جامعيا تدوم الدراسة شهادة -

 أو إحدى االختصاصات املتقاربة، يةميكانيك هندسة

 الوثائق املطلوبة:  •

 أو يحمل من موقع يقع تعميره بكل دقة باملؤسسةمن مصلحة شؤون الطلبة يسحب  شحمطلب تر  -

www.enim.tn/portail ،  

 في ذلك شهادة الباكالوريا،  نسخ مطابقة لألصل من الشهائد العلمية بما -

 ،بما في ذلك شهادة الباكالوريا  لكل سنوات الدراسة العليا نسخ مطابقة لألصل من كشوفات األعداد -

 سيرة ذاتية مفصلة، -

 ،أو جواز سفر بالنسبة للطلبة األجانب  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 صورتان شمسيتان،  -

 الطابع البريدي و العنوان الشخص ي للمترشح،  نيحمال   انظرف -

 (page de garde) نسخة من الصفحة األولى من مدكرة مشروع ختم الدروس   -
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  www.enim.tn/portailادة الرقمية املودعة باملوقع  ذتعمير الج -
 

 : املقاييس املعتمدة في دراسة امللفات  •

Critères de sélection et Calcul du score des étudiants en M1  

Le Mastère de recherche est ouvert pour une inscription pour les candidats sélectionnés en : 

-> M1 : Titulaire d'une Licence 

Les critères éliminatoires : 

- Redoublement dans les années de formation 
- Ancienneté du dernier diplôme plus que 3 ans 

a- Les critères de sélection pour la 1ère année de mastère /M1  
 
Le calcul du score est donné par la formule suivante : 
 

Score = 0,3M+0,7R + B1+B2  
Où 
- M est fonction de Mg, qui est la moyenne générale durant les deux premières années de la 
formation de la licence système LMD. 
Avec,  

M= 100  si  Mg ≥15 
M= 20(Mg- 10) si 10< Mg< 15 
M= 0   si  Mg≤ 10 

- R est un paramètre lié aux rangs du candidat durant sa formation. Il est calculé comme suit : 

R = ½ Ri 
Avec, 

Ri = 100 – (700*ri)/3   pour ri ≤ 0,3 
Ri = 0    pour ri > 0,3 

 
Où, ri est défini pour chaque année d’étude de la manière suivante 
   ri =  (rang -1)/effectif 
- B1 représente la bonification de l’âge du candidat(e) 
Avec, 

B1= 5    si l’année du concours – l’année de naissance ≤ 22 

B1= 0    si l’année du concours –l’année de naissance > 22 
- B2 représente la bonification du Bac 
Avec, 
B2= 20    si   moyenne du Bac≥ 16  
B2=15     si  14 ≤ moyenne du Bac <16 

B2=10    si   12 ≤ moyenne du Bac<14  
B2= 5    si   11 ≤ moyenne du Bac< 12 
B2= 0    si   moyenne du Bac < 11 ou session de contrôle 
 

NB : On ne tient compte que des deux premières années de la formation de 
la licence du système LMD 

 *مالحظة:

 يعتبر ملغى كل ملف منقوص الوثائق أو ورد بعد اآلجال.  

 التي تتضمن معطيات غير مطابقة اللجنة ال تدرس امللفات 

 اإلدارة                                                                                                              

http://www.enim.tn/portail

