انجًهىرٌت انتىَسٍت
وسارة انتعهٍى انعانً و انبحث انعانً
جايعت تىَس انًُار

كهٍت انعهىو بتىَس

انسُت انجايعٍت – 2013/2012

بــــــــــــــــــــــالغ حىل انتسجٍم بًزحهت انذكتىراِ َظاو "إيذ"
تعهى إدارة كهٍّت انعهىو بتىَس أٌ عًهٍت انتسجٍم بانسُىاث األونى و انثاٍَت و انثانثت و انزابعت وانخايست بًزحهت
انذكتىراِ َظاو "إيذ" بعُىاٌ انسُت انجايعٍت  2013/2012تتًّىفق انزوسَايت انتاّنٍت4

يزاحم انتسجٍم

انتسجٍم انًبذئً

اإلجزاء

انفتزة

يزاحم اإلجزاء

يٍ  03أوث 2012
إنى  03سبتًبز 2012

تسجيم انتششحاث بانىسبت نجميغ انمستىياث ػهى انمىظىمت انمخصصت
نهغشضTheses.cursus.tn
و تتم هزي انؼمهيت ػبش:
 إحذاث حساب خاص بكم متششح بانمىظىمت إدساج انبياواث انخاصّت بانمتششحمالحظت:فً حال وجود أي إشكال ٌرجى مراسلت المنظومت مباشرة عبر البرٌد اإللكترونً

 إيذاع مهفاث انتششح نهتسجيم بانسىىاث األونى ,انثاويت و انثانثت بمشحهت انذكتىساييٍ  20سبتًبز
 ايذاع مهفاث انذسوس انتكميهيت نذساساث انذكتىساي نطهبت انسىىاث انشابؼت و انسىىاث انخامست (2012
إنى 11أكتىبز  2012انطهبت انزيه نم يتحصهىا ػهى انتصذيق انكامم ػهى  03سصيذ).
 ػشض انمهفاث انتي تم قبىنها ػهى أوظاس نجان انذكتىساي و فتح مىقغ انتسجيم ػه بؼذيٍ  22أكتىبز
 احتساب األسصذة انمكتسبت و إػذاد شهاداث انتصذيق ػهى أسصذة انذسوس انتكميهيت انخاصت2012
بطهبت انسىىاث انشابؼت و انخامست
إنىَ 10ىفًبز 2012
 ايذاع مهفاث انتششح نهتسجيم بانسىىاث األونى ،انشابؼت و انخامست نهتسجيم بمشحهت انذكتىساي -يٍ َ 00ىفًبز
2012
إنىَ 20ىفًبز
2012
 ػشض انمهفاث انتي تم قبىنها ػهى أوظاس نجان انذكتىساي بؼذ تشتيبها وفق االختصاص و إحانتهايٍ َ 22ىفًبز
بؼذ رنك إنى انجامؼت قصذ انحصىل ػهى مقشساث انتمذيذ و تجذيذ انتمذيذ
2012
إنى 10دٌسًبز
2012
ايذاع مهفاث انتششح نهتسجيم بانسىت األونى (خاصت بانطهبت انزيه واقشىا سسائم ماجستيش انى -يٍ  10فٍفزي
غايت
2013
 03جاوفي ) 9332
إنى  20فٍفزي
2013
إوهاء ػمهياث انتسجيم و تسهيم شهاداث انتشسيم بانىسبت إنى جميغ انمستىياث
يٍ  01يارس
9339
إنى  10يارس
2019

هاو جذّا  4تعتبز اَجال انًذكىرة أعالِ َهائٍّت و ال ًٌكٍ فً أيّ حال يٍ األحىال قبىل يهف خارج اَجال أو يُقىص ,هذا
و سٍتىّ اإلعالٌ الحقا عٍ يكىَّاث يهف انتسجٍم بًزحهت انذكتىراِ و يكاٌ اإلٌذاع .

العمٍد
أ .نور الدٌن العمدونً

