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 بــــــــــــــالغ 
  األولى تقديم ملفات الترشح للتسجيل بالسنة

  ) مــدأ( من الشهادة الوطنّية للدكتوراه

  اختصاص هندسة كهربائّية 
2016/2017للسنة الجــامعّية   

  

دة الوطنية من الشها األوىل بالسنةتعلم إدارة املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة أن تقدمي مطالب الرتشح للتسجيل 
يكون خالل الفرتة   2017- 2016بعنوان السنة اجلامعية  اختصاص هندسة كهربائية )نظام إمد(للدكتوراه 

: ترشح عن بعد عرب املوقع استمارةذلك بتعمري  و 2016 نوفمرب 21 إىل 07 من املمتدة
www.eniso.rnu.tn/.  رتشح باملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة مباشرةملف الإيداع و ب.   

  :  الوثائق المطلوبة

  .مطلب كتايب باسم السيد مدير املدرسة -1
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -2
 .نسخة مطابقة لألصل من مجيع الشهادات العلمية مبا يف ذلك شهادة الباكالوريا -3
 .راسة العليا مبا يف ذلك أعداد امتحان الباكالوريانسخة مطابقة لألصل من كشوفات األعداد لكل سنوات الد -4
أطروحات  على لإلشراف مؤهل درسممن قبل   املسبقة باملوافقة مذيال ويكون األطروحة موضوع -5

 .املعنية املادة يف الدكتوراه
 ميثاق دراسات الدكتوراه ممضى من قبل مجيع األطراف -6

لخص يربز القيمة العلمية ملشروع ختم م أن يقدم حملرزين على شهادة مهندسابإمكان كّل مرتشح من  -7
  .املقضى يكل حبث الدراسات

 ظرف حيمل طابع بريدي و عنوان املرتشح -8

  

  :امةهتوصيات 

  .ورد بعد اآلجال احملددة أووردت به معلومات خاطئة  أويلغى كل ملف ناقص  - 
: كمال عملية الرتسيم وجوبا عرب املوقعيتعني على كل مرتشح مقبول أن يبادر باست, بعد اإلعالن عن قائمة املقبولني - 
 www.inscription.tn  مطبوعة تسجيل موضوع األطروحة على الفهرس الوطين لألطروحات مع إضافة
)http://www.theses.rnu.tn/  (2016 ديسمرب 14ذلك قبل  و من قبل املِؤطر و املرت شحات ممض.  
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  :بجدر بالذكر أنه يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط التالية     
  

  :بالنسبة للمحرزين على شهادة مهندس من مؤسسة عمومّية -1

  .مل يسجل أّي رسوب طوال سنوات دراسته يف التكوين اهلندسي -أ

أن يكون متحصال على معدل عام للسنوات الثالث للدراسات اهلندسّية يُعادل أو يفوق  - ب

  .األوىل يف دفعته %10دون احتساب مشروع ختم الدراسات أو أن تكون رتبته من بني  11.5/20
 

  :)من غير المهندسين(أمد  ماجستير بحث بالنسبة للمحرزين على شهادة  -2

 .2و م 1دراسته يف املاجستري م يتسن يف  مل يسجل أّي رسوب  - أ

دون  11.5/20يُعادل أو يفوق  2و م 1املاجستري ميت أن يكون متحصال على معدل عام لسن - ب

  .األوائل على جمموع دفعته %10مشروع املاجستري أو أن يكون من بني احتساب 
  

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

  .اهلندسي و يف املاجستريمل يسجل أّي رسوب طوال سنوات دراسته يف التكوين   - أ
  

  :)من غير المهندسين( ماجستير بحث نظام قديملنسبة للمحرزين على شهادة با - 4

  .مل يسجل أّي رسوب طوال سنوات دراسته -أ

دون احتساب مشروع  11/20أن يكون متحصال على معدل عام يف املاجستري يعادل أو يفوق  - ب

  .األوائل على جمموع دفعته يف املاجستري %10املاجستري أو أن يكون من بني 

  

  .حتتسب وجوبا معدالت الدورات الرئبسية ال غري  :مالحظة
 


