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 ــــالغــــــــــبـــ
 تقدمي ملفات الرتشح للتسجيل ابلسنة األول 

 من الشهادة الوطنية للدكتوراه )إمد(
 كهرابئية اختصاص هندسة  

 

 2023/ 2022للسنة اجلامعية 
 

املدرسة   إدارة  للدكتوراه وطنية  ال تعلم  الوطنية  الشهادة  األوىل من  ابلسنة  للتسجيل  الرتشح  مطالب  تقدمي  أن  بسوسة    للمهندسني 
هندسة   اختصاص  إمد(  اجلامعية  كهرابئية  )نظام  السنة  الفرتة    يكون   2023/ 2022بعنوان                                من  املمتدةخالل 

مع    مباشرة بسوسة للمهندسني الوطنية ابملدرسة الرتشح ملف إبيداع وذلك  2220  نوفمب   28ال غاية    2202سبتمب   62
 التالية: الشروط  يف املرتشح  ةوفر ت  إذا املطلوبة الواثئق

 عمومية: من مؤسسة   ابلنسبة للمحرزين على شهادة مهندس -1

 يف التكوين اهلندسي  دراسته رسوب طوال سنوات مل يسجل أي  -أ

 46)دون احتساب مشروع ختم الدروس( + م ابكالوراي يعادل أو يفوق    3م  2+م  +1م -ب

 

 خاصة: ابلنسبة للمحرزين على شهادة مهندس من مؤسسة  -2

 يف التكوين اهلندسي  دراسته مل يسجل أي رسوب طوال سنوات  -أ

الدروس( + م ابكالوراي يعادل أو يفوق    3م   2+م  +1م   -ب اضافة اىل أن    52)دون احتساب مشروع ختم 
 13.5يكون معدل الباكالوراي يعادل أو يفوق  

 مع املناظرة الوطنية   -

التحضريية  مع احتساب   - م   24يعادل أو يفوق    2+ م1املندجمة م املرحلة    2+ م1)مؤسسة عمومية( // 
 )مؤسسة خاصة(   26يعادل أو يفوق  

 36يعادل أو يفوق   )دون احتساب مشروع ختم الدروس(  3م   2+م +1مع احتساب االجازة الوطنية م  -

 

   : (املهندسني )من غري  مؤسسة عمومية  أمد من نظام   ابلنسبة للمحرزين على شهادة ماجستري حبث  -3
 2وم  1يف سنيت دراسته يف املاجستري م  يسجل أي رسوب  مل -أ

+ م ابكالوراي يعادل أو يفوق    دون احتساب الرتبص( )  2م   +   1لسنيت املاجستري م أن يكون متحصال على معدل عام   -ب
34.5 
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   :ماجستري حبث  على  واملتحصلنيمن مؤسسة عمومية ابلنسبة للمحرزين على شهادة مهندس   -4

 املاجستري ويفطوال سنوات الدراسة يف التكوين اهلندسي مل يسجل أي رسوب  

   : (ابلنسبة للمحرزين على شهادة ماجستري حبث نظام قدمي )من غري املهندسني -5
 مل يسجل أي رسوب طوال سنوات دراسته  -أ

 23م املاجستري + معد الباكالوراي يعادل أو يفوق    -ب
املعادلة   -6 شهادات  يف  النظر  بعد  امللفات  تدرس  أجنبية  مؤسسات  من  شهادات  على  املتحصلني  للطلبة  ابلنسبة 

 هبم. اخلاصة 

 . 

 حتتسب وجواب معدالت الدورات الرئيسية ال غري   مالحظة:

 

 : لواثئق املطلوبة  -7
 ترشحمطلب  .1

 التعريف الوطنية نسخة من بطاقة  .2

 نسخة مطابقة لألصل من مجيع الشهادات العلمية مبا يف ذلك شهادة الباكالوراي  .3

ذلك   .4 يف  مبا  الباكالوراي(  بعد  )ما  العليا  الدراسة  سنوات  لكل  األعداد  لكامل كشوفات  لألصل  مطابقة  نسخة 
 كشف أعداد الباكالوراي 

 مؤهل لإلشراف على أطروحات الدكتوراه يف املادة املعنية.  من استاذ موضوع أطروحة يكون مذيال ابملوافقة املسبقة  .5

  األطراف  مجيع قبل من  ممضى الدكتوراه دراسات ميثاق .6

 ختم الدراسات ملشروع العلمية القيمة يربز ملخص  يقدم أنفقط  مهندس   شهادة على احملرزين من مرتشح كل   .7

 حبث  يهكل املقضى

 املرتشح وعنوان ظرف حيمل طابع بريدي  .8

 على ظهرها ولقبهصورتني فوتوغرافيتني يكتب اسم الطالب  .9

 : عامة توصيات 
 يلغى كل ملف انقص أو وردت به معلومات خاطئة أو ورد على املؤسسة بعد اآلجال احملددة  ✓

   املدرسة.على موقع واب اإلعالم على القائمة للمقبولني  يقع ✓
 املوقع عرب وجواب  الرتسيم عملية ابستكمال يبادر أن مقبول مرتشح كل على يتعني ،املقبولني قائمة عن اإلعالن بعد ✓

www.inscription.tn  لألطروحات الوطن  الفهرس على األطروحة موضوع تسجيل مطبوعة إضافة مع  
 www.theses.rnu.tnاملرتشحو  املِؤطر قبل من ممضات  

http://www.inscription.tn/
http://www.theses.rnu.tn/

