
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 جـــــــــــــــا معـــــــــة منـــــــــــو بـــــــة

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميـم 
  والدكتورا مصلحة المرحلة الثالثة

            
   

 

 
 71.610.750  فاكس 71.610.700  هاتف 2011شارع االستقالل الدندان 

 01/10/2016 تونس في                                                
بالغ إلى طلبة الدكتوراه 

في علوم و تكنولوجيات التصميم 
( تسجيل رابع ) 

 
U: الموضوعU .مطالب التسجيل الرابع بالدكتوراه 
 

ليكن في علم الطلبة الذين استوفوا تسجيالتهم الثالثة في دكتوراه علوم وتكنولوجيات التصميم والراغبين في الحصول 

 11الجمعة  كما أن آخر أجل حدد ليوم 2016 أكتوبر 17اإلثنين  قد حدد ليوم الملفات العلميةعلى تسجيل رابع أن بداية تقديم 

 نظائر: 05وتتضمن الوثائق التالية في  تودع هذه الملفات بمصلحة الدكتوراه بالمدرسة .13.00 قبل الساعة 2016نوفمبر 

 

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

األستاذ المؤطر مذيلة بإمضاءه وتحمل صورة المترشح. 

- تقرير  مفصل لألستاذ المؤطر يشرح فيه مدى تقدم أشغال األطروحة وأسباب بلوغها إلى حد ضرورة تسجيل رابع. 

 - ملخص حول تقدم أشغال البحث.

 - تصريح على الشرف يذكر فيه الطالب أنه غير مسجل حاليا بالدكتوراه بمؤسسة جامعية أخرى تونسية كانت أو أجنبية

- ثالثة نسخ من تسجيالت الدكتوراه للسنوات الثالثة السابقة. 

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

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

األول من السنة الجامعية الحالية     

 
U  : الوثائق المطلوبة للتسجيل اإلداري بعد الحصول على الموافقة المبينة أعاله

 0TUwww.Inscription.tnU0Tالقيام بالتسجيل عبر الموقع  -
مطلب ترشح (تسحب المطبوعة من اإلدارة) يتضمن موضوع األطروحة مع موافقة األستاذ المؤطر مذيلة بإمضاءه  -
 تقرير  مفصل لألستاذ المؤطر يشرح فيه مدى تقدم أشغال األطروحة وأسباب بلوغها إلى جد ضرورة تسجيل رابع. -
 تصريح على الشرف يذكر فيه الطالب أنه غير مسجل حاليا بالدكتوراه بمؤسسة جامعية أخرى تونسية كانت أو أجنبية -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -
  صور شمسية حديثة العهد02عـــدد  -
 ثالثة نسخ من تسجيالت الدكتوراه للسنوات الثالثة السابقة.  -
 www.Inscription.tnوصل خالص معلوم التسجيل باألنترنات على الموقع  -

 
 

U:مالحظةU .ال تقبل الملفات التي تنقصها إحدى الوثائق المذكورة أعاله -  
 المترّشحون المباشرون  بالتعليم العالي(القارون و المتعاقدون) معفون من معلوم التسجيل شريطة االستظهار بشهادة عمل. -
 
 

http://www.inscription.tn/
http://www.inscription.tn/


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 جـــــــــــــــا معـــــــــة منـــــــــــو بـــــــة
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 71.610.750  فاكس 71.610.700  هاتف 2011شارع االستقالل الدندان 

                                                                                
 01/10/2016تونس                                                                                        

بالغ إلى طلبة الدكتوراه 
في علوم و تكنولوجيات التصميم 

( تسجيل خامس ) 
 

U: الموضوعU .مطالب التسجيل الخامس  بالدكتوراه 
 

ليكن في علم الطلبة الذين استوفوا تسجيالتهم األربعة في الدكتوراه علوم وتكنولوجيات التصميم والراغبين في الحصول 

 11الجمعة  كما أن آخر أجل حدد ليوم 2016 أكتوبر 17اإلثنين  قد حدد ليوم الملفات العلميةعلى تسجيل خامس أن بداية تقديم 

 نظائر: 05وتتضمن الوثائق التالية في  تودع هذه الملفات بمصلحة الدكتوراه بالمدرسة .13.00 قبل الساعة 2016نوفمبر 

 

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

األستاذ المؤطر مذيلة بإمضاءه وتحمل صورة المترشح. 

- تقرير  مفصل لألستاذ المؤطر يشرح فيه مدى تقدم أشغال األطروحة وأسباب بلوغها إلى حد ضرورة تسجيل خامس. 

- ملخص حول تقدم أشغال البحث. 

- في صورة ما تكون األطروحة قد تم إيداعها بالمدرسة إلجراءات المناقشة يجب على الطالب المعني باألمر إضافة 

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة اإليداع التي سلمت له من قبل مصلحة المرحلة الثالثة بالكتابة العامة

 - تصريح على الشرف يذكر فيه الطالب أنه غير مسجل حاليا بالدكتوراه بمؤسسة جامعية أخرى تونسية كانت أو أجنبية

- أربع نسخ من تسجيالت الدكتوراه للسنوات األربعة السابقة. 

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

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

األول من السنة الجامعية الحالية     

U  : الوثائق المطلوبة للتسجيل اإلداري بعد الحصول على الموافقة المبينة أعاله
 0TUwww.Inscription.tnU0Tالقيام بالتسجيل عبر الموقع  -
مطلب ترشح (تسحب المطبوعة من اإلدارة) يتضمن موضوع األطروحة مع موافقة األستاذ المؤطر مذيلة بإمضاءه  -
 تقرير  مفصل لألستاذ المؤطر يشرح فيه مدى تقدم أشغال األطروحة وأسباب بلوغها إلى جد ضرورة تسجيل خامس. -
 تصريح على الشرف يذكر فيه الطالب أنه غير مسجل حاليا بالدكتوراه بمؤسسة جامعية أخرى تونسية كانت أو أجنبية -
- في صورة ما تكون األطروحة قد تم إيداعها بالمدرسة الجراءات المناقشة يجب على الطالب المعني باألمر إضافة نسخة  -

مطابقة لألصل من شهادة اإليداع التي سلمت له من قبل مصلحة المرحلة الثالثة بالكتابة العامة 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -
  صور شمسية حديثة العهد02عـــدد  -
  نسخ من تسجيالت الدكتوراه للسنوات األربعة السابقة. 04 -
 www.Inscription.tnوصل خالص معلوم التسجيل باألنترنات على الموقع  -

 
U:مالحظةU .ال تقبل الملفات التي تنقصها إحدى الوثائق المذكورة أعاله -  

 المترّشحون المباشرون  بالتعليم العالي(القارون و المتعاقدون) معفون من معلوم التسجيل شريطة االستظهار بشهادة عمل.  -

http://www.inscription.tn/
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 جـــــــــــــــا معـــــــــة منـــــــــــو بـــــــة
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مطلب ترشح للتسجيل بشهادة 

الدكتوراه في علوم و تكنولوجيات 
 (تسجيل رابع)  التصميم

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

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

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

الشهادة المتحصل عليه 

 

االختصاص 

 

0B 6المؤسسةB تاريخ الحصول عليها
1B المالحظة

شهادة ختم المرحلة 
الثانية 

شهادة الماجستير 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 

2B موضوع المقترح  لألطروحة

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

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

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

 رأي األستاذ المؤطر

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

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

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

إمضاء الطالب: 

 

......... ..…:.......................…ه و لقباألستاذ اسم

  اإلمضاء:

                                                                                 إمضاء رئيس اللجنة :رأي لجنة الدكتورا 

 

 
 

 الصورة



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 جـــــــــــــــا معـــــــــة منـــــــــــو بـــــــة
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 71.610.750  فاكس 71.610.700  هاتف 2011شارع االستقالل الدندان 

 
مطلب ترشح للتسجيل بشهادة 

الدكتوراه في علوم و تكنولوجيات 
 (تسجيل خامس)  التصميم

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

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

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

الشهادة المتحصل عليه 

 

االختصاص 

 

3B 7المؤسسةB تاريخ الحصول عليها
4B المالحظة

شهادة ختم المرحلة 
الثانية 

شهادة الماجستير 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 

5B موضوع المقترح  لألطروحة

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

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

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

 رأي األستاذ المؤطر

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

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

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

إمضاء الطالب: 

 

......... ..…:.......................…ه و لقباألستاذ اسم

  اإلمضاء:

                                                                                  إمضاء رئيس اللجنة :رأي لجنة الدكتورا 

 

 

 
 

 الصورة
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