
جامعة المنستیر
المدرسة الوطنیة للمھندسین بالمنستیر

مدرسة الدكتوراه علوم و تقنیات المھندس

enim.tn@gmail.com: البرید االلكترونيwww.enim.rnu.tn:  موقع الوابالمنستیر-5019- نھج ابن الجزار :العنوان
73 (216+)516/244:الھاتف 500 73 (216+)514: الفاكس/511 500

بالغ حول التسجیل بشھادة الدكتوراهبالغ حول التسجیل بشھادة الدكتوراه
20222022--20212021بعنوان سنة بعنوان سنة نظام أمدنظام أمد

أن تقدیم ملفات الترشح للتسجیل بالسنة تعلم إدارة المدرسة الوطنیة للمھندسین بالمنستیر
في اختصاص ھندسة الطاقة، ھندسة المیكانیك، ھندسة الكھرباءنظام أمدمن شھادة الدكتوراه األولى

یوم إلى غایة 2021نوفمبر01من ابتداءیكون2022-2021و ھندسة النسیج بعنوان السنة الجامعیة
،  و ذلك بإیداع الملفات بمصلحة شؤون الطلبة، 2021نوفمبر 26

أمد كل مترشح متحصل علىأمد كل مترشح متحصل علىلتسجیل بشھادة الدكتوراه نظام لتسجیل بشھادة الدكتوراه نظام للیسمحیسمح::
،أو شھادة معادلة لھاقدیمنظام /الشھادة الوطنیة لماجستیر بحث نظام أمد-
،الشھادة الوطنیة لمھندس أو شھادة معادلة لھا-
ترشح من الوثائق التالیةترشح من الوثائق التالیةممیتكون ملف الیتكون ملف ال::

نسخ مطابقة لألصل من شھادة الباكالوریا و الشھائد العلمیة أو ما یعادلھا،-
مطابقة لألصل من كشوفات بطاقات األعداد الجامعیة بما في ذلك كشف أعداد البكالوریا،نسخ -
،نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة أو جواز سفر بالنسبة للمترشح األجنبي-
Attestation))خاصة للمترشحین في اختصاص ھندسة المیكانیك(عند التخرجرتبةالشھادة في- du rang)
تعمیر كل االستمارات بطباعتھا بعد و ذلك www.enim.rnu.tnبموقع الوابعن بعد المترشحتسجیلوثیقة إثبات -

االلكترونیة بكل دقة،
المؤطر،األستاذممضاة من طرف المترشح و www.enim.rnu.tnمطبوعة التسجیل تحمل من موقع الواب-
المترشح، األستاذ المشرف و المسؤول عن ھیكل ممضى من طرف ،یحمل من نفس الموقعمیثاق دراسات الدكتوراه -

،(Charte des études doctorales)البحث الذي ینتمي إلیھ المؤطر،
cahier des)تحمل إمضاء األستاذ المشرفتعریف مدقق لموضوع أطروحة الدكتوراه المقترحتقدیم -

charges :citer les objectifs, le plan de travail, présenter des références bibliographiques,)،
األستاذ والمترشحمن طرفممضاةتسجیل موضوع البحث بالفھرس الوطني ألطروحات الدكتوراه مطبوعة*-

،www.thèses.rnu.tn:محملة من موقع،المشرف
،صورتان شمسیتان-
،لبریدي و العنوان الشخصي للمترشحالطابع ایحملظرف-
-

* Démarches à suivre pour remplir ce formulaire:
- Etape1-:www.these.rnu.tn/ Enregistrer / thèse en préparation /doctorant --> Soumettre
- Etape2-(Etape de confirmation):Enregistrer/ thèse en préparation/Directeur de thèse /CIN Doctorant--> imprimer
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