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 17/09/2019تونس في                                                

 بالغ إلى طلبة الدكتورا

 في علوم و تكنولوجيات التصميم

 ( رابع) تسجيل 

 
 .الدكتوراب الرابعالتسجيل  مطالب  الموضوع :

 

لتصميم والراغبين  علوم وتكنولوجيات ا فوا تسجيالتهم الثالثة في دكتوراالذين استوليكن في علم الطلبة 

إلى غاية  2019أكتوبر  04الجمعة لّيوم بداية تقديم الملفات العلمية قد حدد تسجيل رابع أن  على في الحصول

 : نظائر  03الوثائق التالية في وتتضمن  ا.، بمصلحة الدكتورمنتصف النهار 2019أكتوبر  11يوم الجمعة 

 

يتضمن موضوع ( www.essted.rnu.tn)تسحب المطبوعة من موقع المدرسة مطلب ترشح  -

 وتحمل صورة المترشح. مع موافقة األستاذ المؤطر مذيلة بإمضاءه األطروحة

د ضرورة  حإلى تقرير  مفصل لألستاذ المؤطر يشرح فيه مدى تقدم أشغال األطروحة وأسباب بلوغها  -

 تسجيل رابع. 

 ملخص حول تقدم أشغال البحث. -

بمؤسسة جامعية أخرى تونسية   لب أنه غير مسجل حاليا بالدكتوراطاتصريح على الشرف يذكر فيه ال -

 كانت أو أجنبية 

 للسنوات الثالثة السابقة. راوثالثة نسخ من تسجيالت الدكت -

 ses.rnu.tnwww.thèمطلب ترشح  مع موافقة األستاذ المؤطر يتم تعميره وسحبه من الموقع   -            

 

  ن ومصادقة الجامعة وسيتم تسجيلهم في اإلبا  قبولين بعد موافقة لجنة الدكتوراهذا وسيقع إعالم الطلبة الم

    . من السنة الجامعية الحالية األولخالل السداسي 

 

 :  للتسجيل اإلداري بعد الحصول على الموافقة المبينة أعاله الوثائق المطلوبة

 

 يف الوطنية نسخة من بطاقة التعر -

 صور شمسية حديثة العهد 02عـــدد  -

 www.Inscription.tn وصل خالص معلوم التسجيل باألنترنات على الموقع  -

 
 

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

  
                                               مباشرون  بالتعليم العالي)القارون و المتعاقدون( معفون من معلوم التسجيل شريطة االستظهار بشهادة عملالمترّشحون ال -                 

http://www.thèses.rnu.tn/
http://www.inscription.tn/
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  17/09/2019تونس                                                                                        

 بة الدكتورابالغ إلى طل

 في علوم و تكنولوجيات التصميم

 ( خامس) تسجيل 

 
 . بالدكتورا الخامس مطالب التسجيل  :الموضوع 

 

علوم وتكنولوجيات التصميم   في الدكتورا ليكن في علم الطلبة الذين استوفوا تسجيالتهم األربعة

 2019أكتوبر  04الجمعة د حدد ليوم أن بداية تقديم الملفات العلمية قتسجيل خامس  على  والراغبين في الحصول

  ، بمصلحة الدكتورا.منتصف النهار  2019أكتوبر  11إلى غاية يوم الجمعة 

 : نظائر 03وتتضمن الوثائق التالية في   

 في" نظام إمد".خاص بطلبة التسجيل الخامس  موّجه إلى رئيسة جامعة منوبة مطلب كتابي تسجيل إستثنائي -     

         ( يتضمن موضوع األطروحة www.essted.rnu.tnتسحب المطبوعة من موقع المدرسة مطلب ترشح ) -     

 مع موافقة األستاذ المؤطر مذيلة بإمضاءه وتحمل صورة المترشح.         

        د ضرورة حتقرير  مفصل لألستاذ المؤطر يشرح فيه مدى تقدم أشغال األطروحة وأسباب بلوغها إلى  -      

 .امسختسجيل 

 ملخص حول تقدم أشغال البحث. -      

بمؤسسة جامعية أخرى تونسية   لب أنه غير مسجل حاليا بالدكتوراتصريح على الشرف يذكر فيه الطا - 

 كانت أو أجنبية 

 السابقة.  األربعةنسخ من تسجيالت الدكتوراه للسنوات  أربع -         

 www.theses.rnu.tnر يتم تعميره وسحبه من الموقع مطلب ترشح  مع موافقة األستاذ المؤط -         
 

هذا وسيقع إعالم الطلبة المقبولين بعد موافقة لجنة الدكتوراه ومصادقة الجامعة وسيتم تسجيلهم في اإلبان 

 خالل السداسي األول من السنة الجامعية الحالية    

 ول على الموافقة المبينة أعاله :تسجيل اإلداري بعد الحصالوثائق المطلوبة لل

 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -

 صور شمسية حديثة العهد  02عـــدد  -

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

 

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

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

 . شريطة االستظهار بشهادة عمل

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

 في علوم و تكنولوجيات الدكتورا

 )تسجيل رابع(  التصميم

 االسم و اللقب:....................................................................................................

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

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

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

 الشهادة المتحصل عليه

 

 االختصاص

 

 المالحظة ليهاتاريخ الحصول ع المؤسسة

شهادة ختم المرحلة 

 الثانية

 شهادة الماجستير

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

 موضوع المقترح  لألطروحة

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

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

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

 رأي األستاذ المؤطر

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

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

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

 إمضاء الطالب:

 

 ...........…:.......................…هو لقب األستاذ اسم

 اإلمضاء: 

 إمضاء رئيس اللجنة                                                                                 : رأي لجنة الدكتورا

 

 

 

 الصورة 
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 مطلب ترشح للتسجيل بشهادة

 وجياتفي علوم و تكنول الدكتورا

 )تسجيل خامس(  التصميم

 االسم و اللقب:....................................................................................................

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

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

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

 الشهادة المتحصل عليه

 

 ختصاصاال

 

 المالحظة تاريخ الحصول عليها المؤسسة

شهادة ختم المرحلة 

 الثانية

 شهادة الماجستير

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 موضوع المقترح  لألطروحة

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

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

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

 رأي األستاذ المؤطر

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

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

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

 إمضاء الطالب:

 

 ...........…:.......................…هو لقب األستاذ اسم

 اإلمضاء: 

 إمضاء رئيس اللجنة                                                                                  : رأي لجنة الدكتورا

 

 

 

 الصورة 
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