انجًهىريّـت انتىنطيـّت
وانبحث انعهًي وزارة انتّعهيى انعاني
جايعت تىنص انًنار

كـهـيـت انعـهـىو بتىنص

انطّنت انجايعيّت 2010/2012

بالغ تطجيم طهبت انًاجطتير (بحث/يهني)
ذؼهى إداسج كهّٛح انؼهٕو ترَٕس كافّح طهثح ا نًاجسرٛش أٌ خالص يؼهٕو انرّشسٛى ٚرىّ ٔجٕتا ٔ دصشٚاّ ػٍ تؼذ ػثش
انًٕقغ انًٕدّذwww.inscription.tn4

ُٚطهق يٍ يىو انخًيص  00ضبتًبر  ٔ ,2012ذرىّ ػًهّٛح اسركًال

إجشاءاخ انرشسٛى تانكهّٛح خالل انفرشج انًًرذّج يٍ 4

 10إنى  22ضبتًبر  2012ين انطاعت  00:00ش إنــــــــــى 13:00ش
ذٕدع انًهفاخ تًكرة انًاجسرٛش تاإلداسج انًشكضٚح ٔ رنك طثقا نهشصَايح انرانٛح 4
 .1رزنايت اضتكًال إجراءاث انترضيى4
يىاعيذ انترضيى حطب األقطاو
سثرًثش تٕٛنٕجٛا /جٕٛنٕجٛا

انطهبت انقذايى

انطهبت انجذد

ٕٚي12ٔ 10 ٙ
2018
ٕٚي 14ٔ 13 ٙسثرًثش كًٛٛاء /فٛضٚاء
2018
ٕٚي11 ٔ 15 ٙسثرًثش إػاليٛح/سٚاضٛاخ
2018
سرضثط سصَايح اسركًال إجشاءاخ انرشسٛى الدقا ٔ رنك إثش
صذٔس انقائًاخ انُٓائٛح نهطهثح انًقثٕنٍٛ

 .2انىثائق انًطهىبت:
انطهبت انقذايى
ٔ صم دفغ يؼهٕو انرسجٛم ػٍ تؼذ تؼُٕاٌ انسُح انجايؼٛح 2013/2012
َ سخح يٍ تطاقح انرؼشٚف انٕطُٛح
 01 صٕسج شًسٛح ذذًم ػهٗ ظٓشْا ٔجٕتا اسى ٔ انهقة انطانة ٔ سقى تطاقح انرؼشٚف انٕطُٛح
 يطثٕػح انرسجٛم تانًاجسرٛش يسرخشجح يٍ يٕقغ ٔاب انكهٛح  ٔ www.fst.rnu.tnيًضاج يٍ طشف انطانة.
 يطثٕػح انُّظاو انذّاخه ٙنهًؤسسح يسرخشجح يٍ يٕقغ ٔاب انكهٛح ٔ يًضاج يٍ طشف انطانة.
َ سخح يٍ شٓادج انُجاح نهسُح انجايؼٛح 2012/2011
َ سخح يٍ كشف األػذاد نهسُّح انجايؼٛح 2012/2011
انطهبت انجذد
ٔ صم دفغ يؼهٕو انرسجٛم ػٍ تؼذ تؼُٕاٌ انسُح انجايؼٛح 2013/2012
 01 صٕسج شًسٛح
 يطثٕػح انُّظاو انذّاخه ٙنهًؤسسح يسرخشجح يٍ يٕقغ ٔاب انكهّٛح ٔ www.fst.rnu.tnيًضاج يٍ طشف
انطانة.
ٔ صم إٚذاع انًهف انطث ٙنذٖ انفشٚق انصذّ ٙتانًؤسّسح تانُسثح إنٗ انطهثح انقادي ٍٛيٍ يؤسّساخ أخشٖ.

 .3يالحظاث هايّت:
 انطهبت األجانب ٚ :رؼ ٍٛػهٗ انطهثح األجاَة انجذد يُٓى أٔ انقذايٗ إجثاسٚا انقٛاو تانفذٕصاخ انطثٛح أٔ نرسٕٚحٔضؼٛرٓى ٔ ػهًُٚ ّٛغ كمّ طانة أجُث ٙال ٚقذّو نإلداسج يا ٚثثد كَّٕ قاو تئجشاء انفذٕصاخ انطثٛح انالّصيح ( ذقذٚى شٓادج
ف ٙانغشض " ) "CONTRÔLE MÉDICALEيٍ انرسجٛم تانًؤسسح.
 انطهبت انًخرطشين  :تانُسثح إنٗ انطهثح انز ٍٚاسرٕفٕا دقٓى ف ٙانرشسٛى األٔل ٔف ٙانشسٕب تانسُح األٔنٗ أٔ انثاَٛحدٌٔ َجاح ،فئَّٓى يطانثٌٕ ترقذٚى يطهة ف ٙانرسجٛم االسرثُائ ٙالجرٛاص االيرذاَاخ ٔ رنك يٍ خالل ذؼًٛش يطثٕػح فٙ
انغشض ذسذة يٍ يٕقغ ٔاب انكهٛح ٔ قذ دّذد يىو انجًعت  22ضبتًبر  2012كآخش أجم نرقذٚى ْزِ انًطانة.
 انطهبت انًنقطعين عن انذراضت :تانُسثح نهطهثح انز ٍٚاَقطؼٕا اضطشاسٚا ػٍ انرسجٛم تانسُح األٔنٗ أٔ تانسُح انثاَٛح ياجسرٛش خالل انسُٕاخ انفاسطح,
فئَٓى يذػٌٕٔ إنٗ ذقذٚى يطانة ف ٙانشجٕع إنٗ انذساسح تؼذ االَقطاع إنٗ سئٛس انجايؼح ٔ ذٕفٛش انًؤّٚذاخ نذانح
انضشٔسج دٛث ٚسًخ نهطانة تانرسجٛم ف ٙدذٔد يا ذثقٗ نذ ّٚيٍ ذسجٛالخ طثقا نهرشاذٛة انجاس٘ تٓا انؼًم ٔ ٚكٌٕ
ف ٙدانح إقصاء إرا اسرُفز دقّّ
ف ٙانشسٕب أٔ انرسجٛم االسرثُائ.ٙ
هاو جذّا :يعتبر يهغى و ال يهسو اإلدارة في شيء كم يهف ال يتضًّن جًيع انىثائق انًطهىبت أو يرد بعذ اآلجال انًحذّدة
(يىو انجًعت  22ضبتًبر .)2012

انعًيذ

