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 بــــــــــــــالغ         
 

  األولى تقديم ملفات الترشح للتسجيل بالسنة
  ) مــدأ( من الشهادة الوطنيّة للدكتوراه

  اختصاص هندسة كهربائيّة   
2017/2018للسنة الجــامعيّة   

 ىاألول بالسنةتعلم إدارة المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة أن تقديم مطالب الترشح للتسجيل   
بعنوان السنة الجامعية  اختصاص هندسة كهربائية )نظام إمد(دة الوطنية للدكتوراه من الشها
ذلك  و 2017 نوفمبر 20إلى  أكتوبر 09  من يكون خالل الفترة الممتدة  2017-2018
  .ملف الترشح بالمدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة مباشرةع إيداو ب  ترشح استمارةبتعمير 

  
  :  الوثائق المطلوبة

 .مطلب كتابي باسم السيد مدير المدرسة -1
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -2
 .نسخة مطابقة لألصل من جميع الشهادات العلمية بما في ذلك شهادة الباكالوريا -3
نوات الدراسة العليا بما في ذلك أعداد نسخة مطابقة لألصل من كشوفات األعداد لكل س -4

 .امتحان الباكالوريا
 مؤهل درسمن قبل م المسبقة بالموافقة مذيال ويكون األطروحة موضوع -5

 .المعنية المادة في أطروحات الدكتوراه على لإلشراف
 ميثاق دراسات الدكتوراه ممضى من قبل جميع األطراف -6
ملخص يبرز القيمة العلمية  أن يقدم هندسلمحرزين على شهادة مابإمكان كّل مترشح من  -7

  .المقضى بهيكل بحث لمشروع ختم الدراسات
 .ظرف يحمل طابع بريدي و عنوان المترشح -8
 .اسم الطالب ولقبه على ظهرها يكتبتين فوتوغرافي تينصور -9

  
  :امةهتوصيات 

  .ورد بعد اآلجال المحددة أووردت به معلومات خاطئة  أويلغى كل ملف ناقص  -
أن يبادر باستكمال عملية  يتعين على كل مترشح مقبول ،بعد اإلعالن عن قائمة المقبولين -

مطبوعة تسجيل موضوع مع إضافة  www.inscription.tn : الترسيم وجوبا عبر الموقع
من قبل ات ممض)  /http://www.theses.rnu.tn(األطروحة على الفهرس الوطني لألطروحات 

  .2017 ديسمبر 15ذلك قبل  و الِمؤطر و المتر شح
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بجدر بالذكر أنه يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط   

  :التالية 
  :بالنسبة للمحرزين على شهادة مهندس من مؤسسة عموميّة -1  

  .لم يسجل أّي رسوب طوال سنوات دراسته في التكوين الهندسي -أ
أو أن يكون متحصال على معدل عام للسنوات الثالث للدراسات الهندسيّة يُعادل  -ب

دون احتساب مشروع ختم الدراسات أو أن تكون رتبته من بين  11.5/20يفوق 
  .األولى في دفعته 10%

  :)من غير المهندسين(أمد  ماجستير بحث بالنسبة للمحرزين على شهادة  -2 
 .2و م 1دراسته في الماجستير م تيسن في  لم يسجل أّي رسوب  - أ

يُعادل أو يفوق  2و م 1ستير مالماجتي أن يكون متحصال على معدل عام لسن -ب
األوائل على  %10مشروع الماجستير أو أن يكون من بين دون احتساب  11.5/20

  .مجموع دفعته
مهندس من مؤسسة عموميّة والمتحصلين على بالنسبة للمحرزين على شهادة  -3  

 ماجستير بحث 
  .ستيرالهندسي و في الماجلم يسجل أّي رسوب طوال سنوات دراسته في التكوين   - أ
  :)من غير المهندسين( ماجستير بحث نظام قديمبالنسبة للمحرزين على شهادة  -4  
  .لم يسجل أّي رسوب طوال سنوات دراسته -أ

دون  11/20أن يكون متحصال على معدل عام في الماجستير يعادل أو يفوق  -ب
ي األوائل على مجموع دفعته ف %10احتساب مشروع الماجستير أو أن يكون من بين 

  .الماجستير
  

  .تحتسب وجوبا معدالت الدورات الرئبسية ال غير  :مالحظة
 


