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ترسيم أول
حساب طالب
للتحصل على حساب طالب وإمكانية التسجيل بمدرسة الدكتوراه يجب إتباع المراحل التالية:
 -1لطلب حساب طالب يرجى فتح الموقع التالي وتعمير المعلومات بكل دقة.
https://fsegs.e-doctorale-usf.tn/demande-compte/doctorant/ajouter
عند إتمام التسجيل بنجاح ،يتلقى الطالب بريد إلكترونيلتأكيد مطلب الحساب.
 -2ال يمكن للطالب استعمال الحساب الذي قام بتسجيله إال بعد التأكد من صحة المعلومات عن طريق
إدارة مدرسة الدكتوراه.
عند المصادقة على الحساب،يتم إعالم الطالب عبرنفس البريد اإللكتروني الذي قام باستعماله عند
التسجيل.

مطلب ترسيم أول بالدكتوراه
يمكن اآلن التسجيل بإتباع المراحل التالية:
 .1يتم تنزيل مطبوعة التأطير بالدكتوراه(تسحب من موقع الدكتوراه)
يتم رقنها بكل دقة وتمضى وجوبا من الطالب واألستاذ المشرف على األطروحة.
 .2يتم تعمير الصفحة الخاصة بالمطلب على موقع الدكتوراه بالبيانات المطلوبة مع إرفاق جميع الوثائق التالية:
• مطبوعة التأطير بالدكتوراه ممضاة من الطالب واألستاذ المشرف على األطروحة.
• مشروع البحث.
• السيرة الذاتية للطالبC.V. :
• مضمون والدة
•
•

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للطلبة األجانب
صورة شمسية

 .3بعد تثبيت البيانات بنجاح يتم طباعة مطلب التسجيل األول بالدكتوراه (نظام أمد) وتقديمه إلى إدارة مدرسة
الدكتوراه مرفقة بالوثائق التالية:
• مطبوعة التأطير بالدكتوراه ممضاة من الطالب واألستاذ المشرف على األطروحة.
• عدد  1نسخ من مشروع البحث.
• نسخ مطابقة لألصل من الشهادات العلمية المتحصل عليها (وبالنسبة لكل شهادة أجنبية يجب إرفاق المعادلة،
والمصادق عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :))Equivalence de chaque diplôme:
 oشهادة الباكالوريا.

•
•
•
•
•
•

 oشهادة اإلجازة أو ما يعادلها.
 oشهادة الماجستير ،الهندسة أو ما يعادلهما.
نسخ من بطاقات األعداد لجميع سنوات الدراسة بالتعليم العالي.
السيرة الذاتية للطالبC.V.:
مضمون والدة.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للطلبة األجانب.
ثالث صور شمسية.
ثالث ظروف متنبرة تحمل عنوان الطالب.

الموافقة أو رفض المطلب
يتم إعالم الطالب عن طريق البريد اإللكتروني في ثالث حاالت:
•
•
•

الموافقة على ملفه وتسجيله نهائيا بالسنة أولى دكتوراه.
إعادة التسجيل.
الرفض التام.

إثر المصادقة على الملف ،يتم إعالم الطالب عن طريق البريد اإللكتروني بفتح موقع الترسيم )(www.inscription.tn
للقيام بإجراءات الخالص ومن ثم تحميل وصل الخالص عن بعد بموقع الدكتوراه.
بالنسبة لألساتذة القارين والمتعاقدين يمكنهم تحميل شهادة العمل دون التسجيل بموقع inscription.tn
مالحظة :بالنسبة للطلبة الذين يرغبون في مواصلة الدراسة بالدكتوراه (إشراف مزدوج) يتم تقديم الملف بعد إجراء
الترسيم.
يتم قبول مطالب الترسيم بالدكتوراه من غرة شهر سبتمبر ويكون آخر أجل إليداع مطالب الترسيم لجميع سنوات الدراسة
بالدكتوراه آخر يوم في شهر نوفمبر.

ترسيم ثاني
يتم الترسيم في الموقع ) (https://fsegs.e-doctorale-usf.tnوجوبا بإتباع المراحل التالية:

مطلب ترسيم ثاني بالدكتوراه
 .1يتم تعمير الصفحة الخاصة بالمطلب على موقع الدكتوراه بالبيانات المطلوبة مع إرفاق جميع الوثائقالتالية:
 .1تقرير حواللتقدم في مشروع البحث ممضى من األستاذ المشرف.
 .2نسخة من التقدم في مشروع البحث ()Word ou PDFممضى من الطالب ومن األستاذ

المشرف.
 .3نسخة من شهادة الترسيم بالسنة األولى من الدكتوراه.
 .4نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للطلبة األجانب.
 .2بعد تثبيت البيانات بنجاح يتم طباعة مطلب التسجيل الثاني بالدكتوراه (نظام أمد) وتقديمه إلى إدارة مدرسة
الدكتوراه مرفقة بالوثائق التي تم ذكرها سالفا في النقطة .1

اعداد مشروع البحث والمصادقة عليه
يعد طالب الدكتوراه في نهاية السنة األولى من الدكتوراه بالتعاون مع المشرف مشروع بحث متكامل يتضمن
روزنامة إنجاز واضحة ،ويتم إمضاء المشروع من طالب الدكتوراه والمشرف ويعرض على لجنة
االطروحة الخاصة بالطالب المعني باألمر لتقييم تناسقه وجودته.
يناقش كل مشروع بحث في اجتماع للجنة األطروحة الخاصة بالطالب التي يمكنها الموافقة عليه او طلب
مراجعته وتعديله ،وفي كل الحاالت تتم المصادقة النهائية على مشروع البحث من لجنة الدكتوراه ذات
النظر.
يتم إعالم الطالب بقرار اللجنة عن طريق البريد اإللكتروني ،وذلك في ثالث حاالت :
• الموافقة على البحث
• إصالح وتعديل خطة البحث (عند تعديلها تتم إعادة تحميلها وتنزيلها ممضاة من جديد بالموقع)
• عدم الموافقة على مشروع البحث
إثر المصادقة على الملف ،يتم إعالم الطالب عن طريق البريد اإللكتروني بفتح موقع الترسيم )(www.inscription.tn
للقيام بإجراءات الخالص ومن ثم تحميل وصل الخالص عن بعد بموقع الدكتوراه.
بالنسبة لألساتذة القارين والمتعاقدين يمكنهم تحميل شهادة العمل دون التسجيل بموقع inscription.tn
يتم قبول مطالب الترسيم بالدكتوراه بداية من يوم  1سبتمبر ويكون آخر أجل إليداع مطالب الترسيم لجميع سنوات
الدراسة بالدكتوراه آخر يوم من شهر نوفمبر.

ترسيم ثالث
يتم الترسيم في الموقع ) (https://fsegs.e-doctorale-usf.tnوجوبا بإتباع المراحل التالية:

مطلب ترسيم ثالث بالدكتوراه
يتم تعمير الصفحة الخاصة بالمطلب على موقع الدكتوراه بالبيانات المطلوبة مع إرفاق جميع الوثائق التالية:
• تقرير حواللتقدم في مشروع البحث ممضى من األستاذ المشرف.
• نسخة من شهادة الترسيم الثاني من الدكتوراه.

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للطلبة األجانب.
إثر المصادقة على الملف ،يتم إعالم الطالب عن طريق البريد اإللكتروني بفتح موقع الترسيم )(www.inscription.tn
للقيام بإجراءات الخالص ومن ثم تحميل وصل الخالص عن بعد بموقع الدكتوراه.
بالنسبة لألساتذة القارين والمتعاقدين يمكنهم تحميل شهادة العمل دون التسجيل بموقع inscription.tn
يتم قبول مطالب الترسيم بالدكتوراه بداية من يوم  1سبتمبر ويكون آخر أجل إليداع مطالب الترسيم الثالث بالدكتوراه
آخر يوم من شهر نوفمبر.

الوثائق المطلوبة إليداع أطروحة الدكتوراه
 )03( .1نسخ من أطروحة الدكتوراه
 )03( .2أقراص ليزرية تتضمن األطروحة
 .3تقرير مفصل لألطروحة ممضى من األستاذ المشرف
 .4نسخ من جميع شهادات الترسيم بالدكتوراه
 .5نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةأو جواز السفر
 .6ملخص التقريريحتوي على نسبة االنتحال العلمي " "anti-plagiatمحمل وممضي من األستاذ المشرف.
 .7شهادات:
 oنسخة من شهادة الماجستير أو ما يعادلها
 oشهادة تثبت تسجيل الطالب بالفهرس الوطني ألطروحات )(http://www.theses.rnu.tn/
ممضاة من األستاذ المشرف.
 oمجموع الشهادات التي تثبت حصول الطالب على 30رصيد (نظام أمد).
 .8نسخة من االتفاقية (وملحق االتفاقية) بالنسبة للطلبة الذين يعدون أطروحتهم في إطار اإلشراف المزدوج
()cotutelle
 3 .9نسخ من ) )CVعلى الورق وعلى قرص ليزري.
 .10بالنسبة الختصاص اإلعالمية 3 :نسخ من ( )Résumé + Publicationsعلى الورق وعلى قرص ليزري.

ترسيم رابع (تمديد أول)
يتم الترسيم في الموقع ) (https://fsegs.e-doctorale-usf.tnوجوبا بإتباع المراحل التالية:

مطلب تمديد الترسيم بالدكتوراه (يسحب من موقع الدكتوراه)
يتم تعمير الصفحة الخاصة بالمطلب على موقع الدكتوراه بالبيانات المطلوبة مع إرفاق جميع الوثائق التالية إلى الدارة:
• مطلب تمديد الترسيم ممضى من الطالب و األستاذ المشرف
• تقرير حول التقدم في مشروع البحث ممضى من األستاذ المشرف.

• نسخ من جميع شهادات الترسيم بالدكتوراه.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للطلبة األجانب.
•

شهادة تثبت تسجيل الطالب بالفهرس الوطني ألطروحات ) (http://www.theses.rnu.tn/ممضاة من
األستاذ المشرف.

•

نسخة من شهادة الماجستير أو ما يعادلها

يتم عرض الملف على اللجنة المختصة و اثر المصادقة عليه من قبل جامعة صفاقس ،يتم إعالم الطالب عن طريق البريد
اإللكتروني بفتح موقع الترسيم ) (www.inscription.tnللقيام بإجراءات الخالص ومن ثم تحميل وصل الخالص عن
بعد بموقع الدكتوراه.
بالنسبة لألساتذة القارين والمتعاقدين يمكنهم تحميل شهادة العمل دون التسجيل بموقع inscription.tn
يتم قبول مطالب الترسيم بالدكتوراه بداية من يوم  1سبتمبر ويكون آخر أجل إليداع مطالب الترسيم بالدكتوراه آخر يوم
من شهر نوفمبر.

ترسيم خامس (تمديد ثاني)
غير متوفر حاليا.

