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 09/2019/ 17تونس في                             

 بالغ إلى طلبة الدكتورا

 في علوم و تكنولوجيات التصميم

 ) تسجيل أول (

 
 في علوم و تكنولوجيات التصميم . التسجيل بشهادة الدكتورا: الموضوع

 

 

تقديم بداية  لوجيات التصميم أنفي علوم و تكنو الترشح للتسجيل بشهادة الدكتورا ليكن في علم الطلبة الراغبين في

 .منتصف النهار 2019أكتوبر  11 الجمعةإلى غاية يوم  2019أكتوبر 04 الجمعة قد حدد ليوم الملفات العلمية

 

 التالية:تتضّمن الوثائق  والمدرسة  الضبط بإدارةبمكتب  تودع الملفات 

 

( يتضّمن الموضوع المقترح www.essted.rnu.tn المدرسة موقع مطلب ترّشح )تسحب المطبوعة من -

 المؤطر.لألطروحة مع موافقة األستاذ 

 تقديم اإلشكالية و أساليب التعامل معها في أربع صفحات. -

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة اإلجازة أو ما يعادلها. -

 أو ما يعادلها. من شهادة الماجستير مطابقة لألصل نسخة -

 

 .تاريخ سيتم اإلعالن عنه في اإلبانوذلك في    ،الدكتوراافقة لجنة الطلبة المقبولين بعد موهذا و يتّم تسجيل 

 

 : الحصول على موافقة لجنة الدكتوراالوثائق المطلوبة للتسجيل اإلداري بعد 

  

 

      تمضى من  )تسحب المطبوعة من مصلحة الترسيم مؤطر على موضوع  أطروحة الدكتوراموافقة األستاذ ال -

 ( في حال تغيير أو تعديل في العنوان من قبل اللجنة اذ المؤطرقبل الطالب ثّم األست

 أخرى.بمؤسسة جامعية  أنّه غير مسّجل حاليا بالدكتورا تصريح على الشرف يذكر فيه الطالب -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -

 صور شمسية حديثة العهد  02 -

 www.Inscription.tnوصل خالص معلوم التسجيل باألنترنات على الموقع  -

 www.theses.rnu.tn مطلب ترشح  مع موافقة األستاذ المؤطر يتم تعميره وسحبه من الموقع     -

 نة وموافقتها() في حالة تغيير العنوان أو المؤطر باقتراح من اللج                              

 

 

 

 

 ال تقبل الملفات التي تنقصها إحدى الوثائق المذكورة أعاله.-:  مالحظة*

    المترّشحون المباشرون  بالتعليم العالي)القارون و المتعاقدون( معفون من معلوم التسجيل شريطة -         

 االستظهار بشهادة عمل.             

http://www.inscription.tn/
http://www.theses.rnu.tn/
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 مطلب ترشح للتسجيل 

 في علوم وتكنولوجيات الدكتورا بشهادة 

) تسجيل أول( التصميم   
 االسم و اللقب:....................................................................................................

 .....................:.........................................................................رقم بطاقة التعريف

 :............................................................................................تاريخ و مكان الوالدة

 رقم الهاتف:........................................................................................................

 ادة المتحصل عليهالشه

 

 اإلختصاص

 

 المالحظة تاريخ الحصول عليها سةالمؤسّ 

شهادة ختم المرحلة 

 الثانية

 شهادة الماجستير

....................................

................................... 

....................................

.................................... 

......................... 

 

......................... 

.................... 

 

..................... 

................. 

 

................ 

 

 لألطروحة  الموضوع المقترح

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 رأي األستاذ المؤطر

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

 إسم األستاذ اولقبه:........................................ إمضاء الطالب:

 اإلمضاء:

 إمضاء رئيس اللجنة رأي لجنة الدكتورا:

 

 

 

 

 الصورة 


