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رف كلية العلوم االقتصادية و التص

 بسوسة

 في العلوم االقتصادية نظام أمدالتسجيل بالدكتوراه 
 2020 - 2019 ةبالنسبة للسنة الجامعي 

 

 التسجيل بالسنة األولى

 

 
 

ادة شهول بالراغبين في التسجيل األ طلبةجميع التعلم كلية العلوم االقتصادية و التصرف بسوسة 

 الدكتوراه. أّن ملف التسجيل يودع بمصلحة الدكتوراه

 :على الوثائق التالية  ف التسجيل في شهادة الدكتوراهمل يحتوي

 رئيس لجنة الدكتوراهد مطلب خطي باسم السيّ   -1

 مطبوعة ترسيم تسحب من موقع الواب للكلية   -2

 –ث خطة البح –مشروع البحث و يشتمل على الموضوع و على تقديم ضاف للبحث )الإلشكالية   -3

لرجاء و ا  .إلكترونيةنسخ  7 و (ورقية نسخ 7)المطلوب في شكل نسخة مطبوعة  المراجع ...(

 االمتثال للقواعد المقترحة لكتابة مشروع البحث

 سيرة ذاتية  -4

دة ، شها د(ام أم)نظ / اإلجازة لوريا، األستاذيةا) الباك نسخة مطابقة لألصل من الشهادات العلمية  -5

 الماجستير(

 المعادلة للشهائد األجنبيةنسخة مطابقة لألصل لقرارات   -6

 ستيرالماج و  )نظام أمد( / اإلجازة نسخة مطابقة لألصل من بطاقات األعداد لسنوات األستاذية  -7

 ظرفان خالصا معلوم البريد   -8

 صور شمسية حديثة 3 -9

 نسخة من بطاقة تعريف وطنية -10

 )بعد الحصول على الموافقة( دت 121.000بقيمة  معلوم خالص للترسيم -11
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رف كلية العلوم االقتصادية و التص

 بسوسة

 www.theses.rnu.tn ، تسحب من موقع الواب: طرالطالب و المؤترسيم ممضاة من  مطبوعة -12

ارة إلستمعلى الطالب القيام بإجراءات التسجيل عبر الموقع المذكور أعاله و ذلك بتعمير ا

 ى هذهالخاصة باألطروحات التي هي بصدد التحضير، ثم اإلتصال بالمؤطر قصد المصادقة عل

 ب(.في نفس الموقع و بنفس رمز الدخول )رقم بطاقة التعريف الوطنية للطال اإلستمارة

الرابط و طباعتها عبر موقع الكلية )التسجيل على  ممضاة يقع تعميرها 1عدد إرشاداتبطاقة  -13

 ( http://www.fsegso.rnu.tn/fra/fiche: التالي

الرابط و طباعتها عبر موقع الكلية )التسجيل على  ممضاة يقع تعميرها 2عدد شاداتإربطاقة  -14

 ( http://www.services.uc.rnu.tn/4C/index.php/accueil: التالي

 

 

 

 

 لعــــــميدا                                                                                                       

                                       األستاذ األسعد األكحل                                                                              
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