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République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur, 
 Et de la Recherche Scientifique  

 

Université de Sfax 
 

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax 

 

 

 

 الجمهورية التونسية   

 والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي      

 جامعة صفاقس    

        لمدرسة الوطنية للمهندسين ا          

 بصفاقس                      

 
      Ecole Doctorale-Sciences et Technologies علوم و تكنولوجيا-مدرسة الدكتوراه 

 

 بالغ  حول تقديم مطالب                                                  

                       الترشح للتسجيل بالسنة  األولى  من الشهادة الوطنية          

 (أمدللدكتوراه )نظام 

  7102 - 7102  للسنة الجامعية 
 

تعلم  إدارة  المدرسة الوطنية  للمهندسين  بصفاقس  أن  تقديم مطالب   
( أمدالترشح  للتسجيل  بالسنة األولى من الشهادة الوطنية  للدكتوراه  )نظام 

يتم  7102 - 7102الجامعية   في االختصاصات التالية  بالنسبة  إلى السنة
 حصريا على الموقع : 

 usf.tn-doctorale-https://www.enis.e  
 وحددت المواعيد النهائية كما يلي : 

 .7102أكتوبر  70 الى غاية مطلب إنشاء حساب طالب دكتوراه:  -
 .7102أكتوبر  31 الى غاية لدكتوراه: مدرسة ا إلىإيداع ملف ورقي  -

 
 Spécialités        اإلختصاص                

 Ingénierie des Systèmes Informatique -        األنظمة اإلعالمية هندسة -

                                  Génie Biologique - الهندسة  البيـولوجيـة -

                                  Génie Mécanique - الهندسة  الميكانيكـية -
                                    Génie Electrique - الهندسة  الكهربـائيـة -
            Génie de l’Environnement - هندسة  البيئـة و التهيئـة -

et de l’Aménagement                           

                 Matériaux et Environnement - المـواد و البيـئـة -
 Electronique et Micro-Electronique - الكترونيك و ميكروالكترونيك- 
 
 
 

http://www.enis.rnu.tn/
http://www.enis.rnu.tn/
https://www.enis.e-doctorale-usf.tn/
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 :  الترشحشروط  

 

 يمكن التسجيل في شهادة الدكتوراه للمترشحين المتحصلين على : 
شهادة أجنبية معترف  أو الشهادة الوطنية لماجستير البحث في نظام "أمد"  -

 بمعادلتها،
 ،0991لسنة  0271ر على معنى األمر الشهادة الوطنية لماجستي -

 يمكن كذلك أن يترشح للتسجيل كل متحصل على إحدى الشهادات التالية : 
 التبريز او شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، -
شهادة  أو الشهادة الوطنية لمهندس معماري  الوطنية لمهندس أو الشهادة  -

 أجنبية معترف بمعادلتها،
 أو الطب البيطري  أو  األسنانطب  أو الشهادة الوطنية لدكتوراه في الطب  -

 .الشهادة الوطنية للصيدلة او شهادة أجنبية معترف بمعادلتها أو الصيدلة 
 

سجيل  بالسنة  األولى  دكتوراه عن للتالملف الورقي للمترشح يتم  إيداع    
 : على العنوان التاليطريق  البريد  المضمون  الوصول  

 1112 -0021ص.ب.  1,3المدرسة الوطنية للمهندسين طريق سكرة كلم 
 صفاقس. 

صباحا إلى  2.11من الساعة أو مباشرة إلى مصلحة المرحلة الثالثة بالمدرسة 
 .الساعة الواحدة بعد الزوال

 
 :  ةمالحظـ

 
يقوم المترشح بإجراءات التسجيل بعد القبول النهائي لملفه من طرف          
 المعنية. الدكتوراه لجنة 

 
 

 مدير مدرسة الدكتوراه 
 

 عبد الحق العيادي       
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