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بالغ
الرتشح للتسجيل ابلدكتوراه (سنة أوىل) بعنوان السنة اجلامعية 2023/2022
تعلن املدرسة الوطنية للمهندسني بقابس عن فتح ابب الرتشح للتسجيل ابلدكتوراه بعنوان السنة اجلامعية  2023/2022ابلنسبة
حلاملي الشهادة الوطنية ملهندس أو شهادة املاجستري حبث أو ما يعادهلما.
وتفتح هذه املناظرة يف االختصاصات التالية:
 هندسة كيميائية-أساليب؛ هندسة كهرابئية؛ هندسة ميكانيكية-طاقية؛ هندسة اإلعالمية و االتصاالت.-1

مراحل الرتشح

-

املرحلة األوىل :يتعني على كافة املرتشحني التسجيل عن بعد وجواب عن طريق رابط التسجيل التايل:
https://bit.ly/3N9S0b7

وذلك بداية من يوم اجلمعة  1جويلية  2022اىل غاية يوم اجلمعة  30سبتمرب  2022دون توجيه أية واثئق اىل
املدرسة.
 املرحلة الثانية :بداية من اتريخ اإلعالن عن نتائج القبول املبدئي ،تقبل االعرتاضات يف أجل أقصاه أسبوع كمايتعني على كافة املقبولني مبدئيا إرسال ملف الرتشح متكون من:
 oمطلب ترشح يسحب من موقع املدرسة (،)fiche première année thèse
 oرسالة من األستاذ املؤطر حتدد موضوع األطروحة وأهدافها،
 oنسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوراي،
 oنسخة مطابقة لألصل من كل شهادة جامعية متحصل عليها،
 oنسخ مطابقة لألصل من كل كشوفات األعداد (الباكالوراي وكل السنوات اجلامعية)،
 oنسخ مطابقة لألصل من شهادات سحب الرتسيم أو إعادة التوجيه إن وجدت،
 oنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
العنوان :شارع معر بن اخلطاب ،زريق ،قابس  -6029تونس
الهاتف75 392 380 / 75 392 100 :
الفاكس75 392 190 :
موقع الوابwww.enig.rnu.tn:
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يتم إيداع امللفات كاملة حصراي يف مكتب الضبط املدرسة مع ضرورة ذكر االختصاص املرتشح له فوق الظرف اخلارجي
وذلك قبل يوم اخلميس  01ديسمرب 2022وسيقع اعتماد ختم مكتب الضبط لتحديد اآلجال.
 املرحلة الثالثة :يتم اإلعالن عن القائمــة النهائيــة للمرتشحني املقبولني قبل ي ــوم اخلميس  15ديسمرب2022ويدعى املقبولون إىل إمتام إجراءات التسجيــل يف أجــل أقصـاه  31ديسمرب .2022
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مالحظات ه ـ ـ ـ ـ ــامة :

 أي اختالف بني املعطيات الورقية واملعطيات املدرجة عند التسجيل عن بعد ينجر عنه إلغاء مطلب الرتشح دون قبول أياعرتاض.
 ال تقبل امللفات املودعة بدون رسالة من األستاذ املؤطر حتدد موضوع األطروحة وأهدافها. -كل طالب ال يقوم ابلتسجيل خالل اآلجال احملددة يعتب متخليا.

العنوان :شارع معر بن اخلطاب ،زريق ،قابس  -6029تونس
الهاتف75 392 380 / 75 392 100 :
الفاكس75 392 190 :
موقع الوابwww.enig.rnu.tn:

Adresse : Rue Omar Ibn ElKhattab, Zrig, Gabès, 6029-Tunisie
Tél : 75 392 100/ 75 392 380
Fax : 75 392 190
Site Web: www.enig.rnu.tn

