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 بــــــــــــــالغ 
 تقديم ملفات الترشح للتسجيل بالسنة األولى 

 ( إمــد) من الشهادة الوطنّية للدكتوراه
 اختصاص هندسة كهربائيّة

3102/3102للسنة الجــامعّية   
 

علم إدارة المدرسة الوطنّية للمهندسين بسوسة أّن تقديم مطالب الترشح للتسجيل بالسنة األولى من ت    
بعنوان السنة الجامعّية هندسة كهربائيّة اختصاص ( نظام إمـد) الشهادة الوطنّية للدكتوراه 

3102/3102 (Préinscription)  ديسمبر 3إلى  3102مبر نوف 9من يكون خالل الفترة الممتدة 
 .www.eniso.rnu.tnوذلك بتعمير مطلب ترشح عن بعد عبر موقع واب المدرسة  3102

 

موقع واب المدرسة على  3131ديسمبر  31يوم الجمعة يتم اإلعالن على القائمة األوليّة للمقبولين   
www.eniso.rnu.tn. 

 

 :يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط التاليّة
 

 :بالنسبة للمحرزين على شهادة مهندس من مؤسسة عمومّية -3

 .أّي رسوب طوال سنوات دراسته في التكوين الهندسي لم يسجل -أ
 0011/31على معدل عام للسنوات الثالث للدراسات الهندسّية ي عادل أو يفوق  متحصال أن يكون -ب

 .األولى في دفعته %01من بين تكون رتبته  أن أودون احتساب مشروع ختم الدراسات 

 

 :(من غير المهندسين)ماجستير بحث بالنسبة للمحرزين على شهادة  -3

 .2مو  1معلى مجموع دفعته في الماجستير  األوائل %01أن يكون من بين  - أ

 3مهندس من مؤسسة عمومّية والمتحصلين على ماجستير بحث مبالنسبة للمحرزين على شهادة  -1

 .سنوات دراسته في التكوين الهندسيأّي رسوب طوال  لم يسجل -أ
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دون  00/31ي عادل أو يفوق  2مو  1مالماجستير على معدل عام لسنوات  متحصال أن يكون -ب
 .الماجستيراحتساب مشروع 

 :الوثائق المطلوبة* 
 

 .بإسم السّيد مدير المدرسة الوطنّية للمهندسين بسوسةمطلب كتابي  -0
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنّية -3
 .نسخة مطابقة لألصل من جميع الشهادات العلمّية بما في ذلك شهادة الباكالوريا -2
نسخة مطابقة لألصل من كشوفات األعداد لكّل السنوات الدراسة العليا بما في ذلك كشف أعداد  -2

 .الباكالوريا
 .سات بالنسبة للمحرزين على شهادة مهندسملخص يبرز القيمة العلمّية لمشروع ختم الدرا -1
 .ظرف يحمل طابع بريدي وعنوان المترشح -6
كّل مترشح أن يقدم موضوع أطروحة يكون مذيال بالموافقة المسبقة لمدرس مؤهل لإلشراف  بإمكان -7

 .على أطروحات الدكتوراه في الماّدة المعنّية
عن ارسالها ملف التسجيل بالمدرسة الوطنّية للمهندسين بسوسة مباشرة أو كل وثائق  وجوبا إيداع -8

 :طريق البريد مضمون الوصول على العنوان التالي

 ملف ترشح للتسجيل بالسنة األولى من الشهادة الوطنّية للدكتوراه 
 سوسة  4023الرياض 762المدرسة الوطنّية للمهندسين بسوسة ص ب 

 :توصيات عــاّمة* 
 .ورد على المؤسسة بعد اآلجال المحددة أووردت به معلومات خاطئة  أوي لغى كّل ملف ناقص  −
 .تبقى للجنة صلوحية القبول النهائي للملفات −
وذلك بتعليقها في المكان  3102ديسمبر  37القائمة النهائّية للمقبولين في  يقع اإلعالم على −

ترشح مقبول أن يبادر باستكمال موعلى كّل . المخصص للمرحلة الثالثة وعلى موقع واب المدرسة
  www.inscription.tn عملّية الترسيم وجوبا عبر موقع التسجيل الجامعي عن بعد

 


