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 طلبة الدكتوراه بالغ تسجيل 
 2022/2023بعنوان السنة اجلامعية 

  

 حل التالية:احسب املر أن التسجيل يتّم  ىل املدرسة،  املنتمني إ   طلبة الدكتوراه املدرسة الوطنية للمهندسني بقابس كافة   يعلم مدير

 التسجيل عن بعد:  -1
 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التسجيل اليت حددت ب  معاليمبدفع   وذلك  www.inscription.tnعرب املوقع املوحد   وحصراييتّم وجواب  

 يلي: . ميكن دفعها مرة واحدة أو على قسطني كما  الدكتوراهابلنسبة لطلبة    مليم  600و    دينارا  219 -
o   معلوم االخنراط يف   د5+التسجيل  معلوم  د بعنوان  105: مفصلة كما يليمليم   600و دينارا    114 األول:القسط

 تعاونية احلوادثيف    االخنراطكمعلوم  مليم   600ود  2معلوم الربيد + د 2 + االجتماعيالصندوق الوطين للضمان  
 واجلامعية. املدرسية  

o دينارا  105  : القسط الثاين. 
 : اإلداريالتسجيل   -2
 بتقدمي ملف الرتسيم املتكون من الواثئق التالية:   وذلك   املرحلة الثالثة صلحة  مب حضوراي  التسجيل اإلداري  يتم

 السنة األوىل: ابلنسبة لطلبة   -
o يسحب من موقع التسجيل عن بعد   وصل دفع معاليم التسجيل ، 
o   املوقع اإللكرتوين للمدرسة عرب الرابط التايلاستمارة تعمر وتسحب من:  

  renseignement/-de-https://enig.rnu.tn/fra/fiche 
o  موضوع األطروحة وأهدافها،  حتدد رسالة من األستاذ املؤطر 
o كل شهادة جامعية متحصل عليها،   ومن  نسخة مطابقة لألصل من شهادة الباكالوراي 
o  ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر 
o 2   يكتب عليها االسم ورقم بطاقة التعريف الوطنية  مشسيةصور، 
o   الكامل للطالب العنوان حيمالن   مضمون الوصول لربيد ا  م معلو  خالصاظرفان. 
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   :والثالثة  الثانيةالسنوات  ابلنسبة لطلبة   -
o يسحب من موقع التسجيل عن بعد   وصل دفع معاليم التسجيل ، 
o   املوقع اإللكرتوين للمدرسة عرب الرابط التايلاستمارة تعمر وتسحب من:  

  renseignement/-de-https://enig.rnu.tn/fra/fiche 
o تقرير تقدم األشغال ممضى من طرف األستاذ املشرف ، 
o ( بطاقة األرصدةFiche de crédits). 

  :واخلامسة الرابعةالسنوات  ابلنسبة لطلبة   -
o يسحب من موقع التسجيل عن بعد   وصل دفع معاليم التسجيل ، 
o   املوقع اإللكرتوين للمدرسة عرب الرابط التايلاستمارة تعمر وتسحب من:  

  renseignement/-de-https://enig.rnu.tn/fra/fiche 
o  األستاذ املشرفمن طرف  تقرير تقدم األشغال ممضى ، 
o ( بطاقة األرصدةFiche de crédits) 
o ةالرتسيم للسنوات الفارط   شهادات . 

 : اإلداري  رزانمة التسجيل  -3
 الفرتة البيان

 بعد فرز الرتشحات سيتم اإلعالن عنها   طلبة اجلدد ال
 2022أكتوبر  31إىل   2022 أكتوبر 03من   طلبة القدامى ال

 

  :مةهـــــــــــامالحظات   -4
 وموافقة  والثالثة   والثانيةال يتم خالص معلوم التسجيل اال بعد موافقة جلنة الدكتوراه على الرتسيم ابلنسبة للسنوات األوىل   -

 . واخلامسةرائسة اجلامعة ابلنسبة للسنوات الرابعة  
 ال يقبل أي ملف انقص.  -
 ال يقبل أي ملف تسجيل بعد اآلجال احملددة.  -
 . أمّدهتم به اإلدارة  والذي يسجل الطلبة األجانب عن بعد ابستعمال املعرف الوحيد الذي تسنده اإلدارة العامة للتعاون الدويل   -

   املدير                                                               
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