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  ــــالغــــالغــــــــــــــــــــبـــبـــ
 تقديم ملفات الترشح للتسجيل بالسنة األولى

 (إمد)من الشهادة الوطنية للدكتوراه 
 اختصاص هندسة ميكانيكية

 4102/4102للسنة الجامعية 
 

 بسوسة أن تقدمي مطالب الرتشح للتسجيل بالسنة األوىل من الشهادة الوطنية للدكتوراهللمهندسني وطنية التعلم إدارة املدرسة 
يكون خالل الفرتة  (Préinscription) 4272/4273اختصاص هندسة ميكانيكية بعنوان السنة اجلامعية ( نظام إمد)

موقع واب املدرسة  و ذلك بتعمري مطلب ترشح عن بعد عرب 4272نوفمرب 42اىل  4272نوفمرب  05املمتدة من 
www.eniso.rnu.tn 

 www.eniso.rnu.tnعلى موقع واب املدرسة  4272ديسمرب  05 اجلمعةيتم اإلعالن على القائمة األولية للمقبولني يوم 
 :لية جيب أن تتوفر يف املرتشحني الشروط التا

 : بالنسبة للمحرزين على شهادة مهندس من مؤسسة عمومية -7

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

دون  77.43/42أن يكون متحصال على معدل عام لسنوات الثالث للدراسات اهلندسية يعادل أو يفوق  -ب 
 احتساب مشروع ختم الدراسات

 الكرتوميكانيك، ميكاترونيكميكانيك، : اإلختصاص  -ج 

 أن ال تفوق أربع سنوات: أقدمية الشهادة  -د 

 ال تعترب إال معدالت الدورة الرئيسية: مالحظة 
 : (من غير المهندسين)بالنسبة للمحرزين على شهادة ماجستير بحث  -4

  
  يسجل أي رسوب طوال سنوات دراستة يف نظام إمدمل -أ 

  74.32/42أن يكون متحصال على معدل عام لسنوات  املاجستري يعادل أو يفوق  -ب 

 ميكانيك، الكرتوميكانيك، ميكاترونيك: اإلختصاص  -ج 

 أن ال تفوق أربع سنوات: أقدمية الشهادة  -د 

 ال تعترب إال معدالت الدورة الرئيسية: مالحظة 
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 : صلين على ماجستير بحثبالنسبة للمحرزين على شهادة مهندس من مؤسسة عمومية و المتح -4
 مل يسجل أي رسوب  -أ 

 ميكانيك، الكرتوميكانيك، ميكاترونيك: اإلختصاص  -ب 

 أن ال تفوق أربع سنوات: أقدمية الشهادة  -ج 

 يكون آليا Préselectionاألويل  هذه الشروط فالقبول يف حالة توفر : مالحظة 
2- Agrégé 

 مل يسجل أي رسوب  -أ 

 ميكاترونيكميكانيك، الكرتوميكانيك، : اإلختصاص  -ب 

 يكون آليا Préselectionالشروط فالقبول األويل   يف حالة توفر هذه: مالحظة 

 :الوثائق المطلوبة
 مطلب كتايب باسم السيد مدير املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة .7

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .4

 لوريانسخة مطابقة لألصل من مجيع الشهادات العلمية مبا يف ذلك شهادة الباكا .4

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

 ظرف حيمل طابع بريدي و عنوان املرتشح .3

 بإمكان كل مرتشح أن يقدم موضوع أطروحة يكون مذيال باملوافقة املسبقة ملدرس مؤهل لإلشراف على أطروحات .6
 .الدكتوراه يف املادة املعنية

إيداع و جوبا كل وثائق ملف التسجيل باملدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة مباشرة أو ارساهلا عن طريق الربيد  .0
 :على العنوان التايل  4102 نوفمبر 42أجل أقصاه املضمون الوصول يف 

 ملف ترشح للتسجيل بالسنة األوىل من الشهادة الوطنية للدكتوراه
 سوسة 2244الرياض  460املدرسة الوطنية للمهندسني بسوسة ص ب 

 : عامةتوصيات 
 يلغى كل ملف ناقص أو وردت به معلومات خاطئة أو ورد على املؤسسة بعد اآلجال احملددة 

 تبقى للجنة صلوحية القبول النهائي للملفات 

  و ذلك بتعليقها يف املكان  املخصص للمرحلة  4102ديسمبر  42يقع اإلعالم على القائمة للمقبولني  يف
و على كل مرتشح مقبول أن يبادر باستكمال عملية الرتسيم وجوبا عرب موقع . و على موقع واب املدرسة  الثالثة

 www.eniso.rnu.tnالتسجيل اجلامعي عن بعد 
 

 

http://www.eniso.rnu.tn/

