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 ــــالغــــــــــبـــ
 تقديم ملفات الترشح للتسجيل بالسنة األولى

 من الشهادة الوطنية للدكتوراه )إمد(
 ةاختصاص هندسة ميكانيكي

 
 1027/1028للسنة الجامعية 

 
 للمهندسين بسوسة أن تقديم مطالب الترشح للتسجيل بالسنة األولى من الشهادة الوطنية للدكتوراهوطنية التعلم إدارة المدرسة 

 نوفمبر 24من  الممتدةيكون خالل الفترة   4276/4270)نظام إمد( اختصاص هندسة ميكانيكية بعنوان السنة الجامعية 
 و www.eniso.rnu.tnو ذلك بتعمير مطلب ترشح عن بعد عبر موقع واب المدرسة  4270 ديسمبر 04 غاية الى

 الشروط التالية : في المترشح ةتتوفر  اذا الوثائق المطلوبةمع   مباشرة بسوسة للمهندسين الوطنية بالمدرسة الترشح ملف بإيداع
 : للمحرزين على شهادة مهندس من مؤسسة عمومية بالنسبة -7

 لم يسجل أي رسوب طوال سنوات دراستة في التكوين الهندسي -أ

دون  77.02/42أن يكون متحصال على معدل عام لسنوات الثالث للدراسات الهندسية يعادل أو يفوق  -ب
 احتساب مشروع ختم الدراسات

  اإلختصاص : ميكانيك، الكتروميكانيك، ميكاترونيك -ج

 أقدمية الشهادة : أن ال تفوق أربع سنوات -د

 : ال تعتبر إال معدالت الدورة الرئيسيةمالحظة 
 : بالنسبة للمحرزين على شهادة ماجستير بحث )من غير المهندسين( -4

  
 م يسجل أي رسوب طوال سنوات دراستة في نظام إمدل -أ

   بين من رتبته تكون أن أو 74.32/42أن يكون متحصال على معدل عام لسنوات  الماجستير يعادل أو يفوق  -ب
 4 م و 1 م الماجستير في دفعته في األولى % 10

  اإلختصاص : ميكانيك، الكتروميكانيك، ميكاترونيك -ج

 أقدمية الشهادة : أن ال تفوق أربع سنوات -د

 الدورة الرئيسية: ال تعتبر إال معدالت مالحظة 
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 : بالنسبة للمحرزين على شهادة مهندس من مؤسسة عمومية و المتحصلين على ماجستير بحث -4

 لم يسجل أي رسوب  -أ

  اإلختصاص : ميكانيك، الكتروميكانيك، ميكاترونيك -ب

 أقدمية الشهادة : أن ال تفوق أربع سنوات -ج

 :الوثائق المطلوبة -2
 الوطنية للمهندسين بسوسةمطلب كتابي باسم السيد مدير المدرسة  .7

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .4

 نسخة مطابقة لألصل من جميع الشهادات العلمية بما في ذلك شهادة الباكالوريا .4

نسخة مطابقة لألصل لكامل كشوفات األعداد لكل سنوات الدراسة العليا )ما بعد الباكالوريا( بما في ذلك   .2
 كشف أعداد الباكالوريا

ختم  لمشروع العلمية القيمة يبرز ملخص يقدم أن فقط  مهندس شهادة على المحرزين من مترشح كل   .3
 بحث يهكل المقضى الدراسات

مؤهل لإلشراف على أطروحات الدكتوراه في المادة  من استاذموضوع أطروحة يكون مذيال بالموافقة المسبقة  .6
 المعنية.

  األطراف جميع قبل من ممضى الدكتوراه دراسات ميثاق .0

 ظرف يحمل طابع بريدي و عنوان المترشح .8

 

  00 أجل أقصاه إيداع و جوبا كل وثائق ملف التسجيل بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة مباشرة في  .6
 على العنوان التالي : 1027 ديسمبر

 ملف ترشح للتسجيل بالسنة األولى من الشهادة الوطنية للدكتوراه
 سوسة 2244الرياض  460ب المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة ص 

 : عامةتوصيات 
 يلغى كل ملف ناقص أو وردت به معلومات خاطئة أو ورد على المؤسسة بعد اآلجال المحددة 

  و ذلك بتعليقها في المكان  المخصص للمرحلة  1027ديسمبر  07يقع اإلعالم على القائمة للمقبولين  في
 و على موقع واب المدرسة .  الثالثة

 عبر وجوبا الترسيم عملية باستكمال يبادر أن مقبول مترشح كل على يتعين ,المقبولين قائمة عن اإلعالن بعد 

 لألطروحات الوطني الفهرس على األطروحة موضوع تسجيل مطبوعة إضافة مع :الموقع

www.inscription.tn . 4270 ديسمبر 57 قبل ذلك و المترشح و المِؤطر قبل من ممضات 
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