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 01/10/2016تونس في                            
بالغ إلى طلبة الدكتوراه 

في علوم و تكنولوجيات التصميم 
( تسجيل أول ) 

 
التسجيل بشهادة الدكتوراه في علوم و تكنولوجيات التصميم .  :الموضوع

 

 
ليكن في علم الطلبة الراغبين في الترشح للتسجيل بشهادة الدكتوراه في علوم و تكنولوجيات التصميم أن بداية تقديم 

الساعة    قبل2016 نوفمبر 11 كما أن آخر أجل حدد ليوم الجمعة 2016 أكتوبر 17 ااإلثنين  قد حدد ليومالملفات العلمية
 تتضّمن الوثائق التالية: و تودع الملفات بمكتب الضبط بإدارة المدرسة .13.00

) يتضّمن الموضوع المقترح www.essted.rnu.tnمطلب ترّشح (تسحب المطبوعة من موقع المدرسة  -
لألطروحة مع موافقة األستاذ المؤطر. 

 تقديم اإلشكالية و أساليب التعامل معها في أربع صفحات. -
 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الماجستير. -
 www.theses-tn.netمطلب ترشح  مع موافقة األستاذ المؤطر يتم تعميره وسحبه من الموقع  -

 
،   وذلك في تاريخ سيتم اإلعالن عنه في اإلبان. الطلبة المقبولين بعد موافقة لجنة الدكتوراههذا و يتّم تسجيل 

 
الوثائق المطلوبة للتسجيل اإلداري بعد الحصول على موافقة لجنة الدكتوراه :  

  www.Inscription.tnالقيام بالتسجيل عبر الموقع   -
  أو ما يعادلها رنسخة طبق األصل من شهادة الماجستي -

موافقة األستاذ المؤطر على موضوع  أطروحة الدكتوراه (تسحب المطبوعة من مصلحة الترسيم تمضى من  -
 قبل الطالب ثّم األستاذ المؤطر )

 تصريح على الشرف يذكر فيه الطالب أنّه غير مسّجل حاليا بالدكتوراه بمؤسسة جامعية أخرى. -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -
 ثالث صور شمسية حديثة العهد  -
 www.Inscription.tnوصل خالص معلوم التسجيل باألنترنات على الموقع  -

 
 

:  -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.             

 www.essted.rnu.tn  وجوبا و حصريا عبر الموقع الموحد التسجيليتم :تسجيل الطلبة الجدد عن بعد         -

 

 

 

http://www.theses-tn.net/
http://www.theses-tn.net/
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 مطلب ترشح للتسجيل

الدكتوراه في علوم وتكنولوجيات   بشهادة

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

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

 ............................................................................................: الدراسات الجامعية 

الشهادة المتحصل عليه 

 

اإلختصاص 

 

0B 3المؤسسةB تاريخ الحصول عليها
1B المالحظة

شهادة ختم المرحلة 
الثانية 

شهادة الماجستير 
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 ...................................
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 .........................

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

 

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

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

 

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

 

2Bلألطروحة  الموضوع المقترح 

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

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

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

رأي األستاذ المؤطر 

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

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

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

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

 اإلمضاء:

 إمضاء رئيس اللجنة رأي لجنة الدكتورا:
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