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 ــــالغــــــــــبـــ
 تقدمي ملفات الرتشح للتسجيل ابلسنة األول 

 من الشهادة الوطنية للدكتوراه )إمد(
 ةاختصاص هندسة ميكانيكي

 
 2023/ 2022للسنة اجلامعية 

 
 

 

املدرسة   إدارة  للدكتوراه وطنية  ال تعلم  الوطنية  الشهادة  األوىل من  ابلسنة  للتسجيل  الرتشح  مطالب  تقدمي  أن  بسوسة    للمهندسني 
  غاية   اىل   05من   املمتدةيكون خالل الفرتة    2023 /2022السنة اجلامعية  )نظام إمد( اختصاص هندسة ميكانيكية بعنوان  

  ت توفر   إذا  املطلوبة  الواثئق   متضمنا   مباشرة  بسوسة للمهندسني الوطنية ابملدرسة الرتشح ملف إبيداع  ذلكو   2022ديسمرب    12
 التالية: الشروط  يف املرتشح 

 
 : ابلنسبة للمحرزين على شهادة مهندس -1

 يف التكوين اهلندسي  ه مل يسجل أي رسوب طوال سنوات دراست  -أ

مدارس املهندسني او اجتاز بنجاح املناظرة الوطنية اخلصوصية  اىل  بنجاح املناظرة الوطنية للدخول    اجتاز  يكونأن   -ب
مع  اىل  للدخول   مندمج  هندسي  تكوين  اتبع  او  املهندسني  عام مدارس  البكالوراي    معدل  يفوق  يف  أو  يعادل 

12 /20 

 ما يعادهلم   او ميكاترونيكميكانيك، الكرتوميكانيك،   االختصاص:  -ج

 

 : ( ابلنسبة للمحرزين على شهادة ماجستري حبث )من غري املهندسني  -2
  

 يف نظام إمد  ه  يسجل أي رسوب طوال سنوات دراست مل -أ

 او ما يعادهلم ميكانيك، الكرتوميكانيك، ميكاترونيك  االختصاص:  -ب

 
 



 

 اجلمهورية التونسية      
 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

                         ********* 
 سوسةة ـجامع                

 املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة

 ________________________________________________________________________________________ 
     www.eniso.rnu.tn/  موقع الواب :   73369506/ الفاكس  73369502 –  73369501  –  73369500/ الهاتف  4023سوسة الرياض   264العنوان ص ب  

 

 

 : لواثئق املطلوبةا -3

 
 للمهندسني بسوسة مطلب كتايب ابسم السيد مدير املدرسة الوطنية   .1

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  .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 

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

  األطراف  مجيع قبل من  ممضى الدكتوراه دراسات ميثاق .6

 املرتشح وعنوان ظرف حيمل طابع بريدي  .7

  ديسمرب  12أقصاه  أجل  كل واثئق ملف التسجيل ابملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة مباشرة يف    وجوابإيداع   .8
 التايل: على العنوان  2022

 هندسة ميكانيكية  ملف ترشح للتسجيل ابلسنة األوىل من الشهادة الوطنية للدكتوراه
 سوسة  4023الرايض   267املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة ص ب  

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

  للمرحلة الثالثة   املكان املخصصبتعليقها يف    وذلك  2022 ديسمرب  15  للمقبولني يفيقع اإلعالم على القائمة   ✓
   املدرسة. موقع واب   وعلى

   :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.tn 2022 ديسمرب 22 اىل  15من   ذلك و املرتشح و املِؤطر قبل من ةممضا 

http://www.inscription.tn/
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