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جامعة المنستير
المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير

"علوم و تقنيات المهندس" مدرسة الدكتوراه

محضر جلسة الهيئة العلمية و البيداغوجية 
"علوم وتقنيات المهندس"لمدرسة الدكتوراه 

************

،2022ديسمرب14األربعاءيوم - :التاريخ-
،باملنستريللمهندسنيالوطنيةباملدرسةاالجتماعاتقاعة:املكان-

:عمالاألجدول-
،شروط القبول املعتمدة للتسجيل بالسنة األوىل من شهادة الدكتوراهراجعةم.1

.قائمة يف األعضاء احلضور:المصاحيب-
***********

حول مراجعة املعايري املعتمدة من رؤساء جلان الدكتوراه يف اختصاص هندسة الطاقة، هندسة النسيج و هندسة الكهرباءبطلب 
ت اهليئة العلمية و البيداغوجية ملدرسة الدكتوراه علوم و تقنيات املهندس عقد،نظام أمدمن شهادة الدكتوراهاألوىلللرتشح للتسجيل بالسنة 

،2022ديسمرب 14األربعاءيوم جلسة 
ابدييث حفتح باب النقاش و،2022جوان 16منعقدة بتاريخ عليه مبحضر جلسة االتفاقرئيس اللجنة احلضور مبا مت ذكر 

،أمدحبثماجستريإجازة و الشروط املعتمدة حلاملي شهادة حتبنيضرورة األغلبية
:تقرر ما يليو عليه
:مراجعة شروط القبول للتسجيل بالسنة األولى من شهادة الدكتوراه.1

: لين على الشهادة الوطنية لمهندسبالنسبة للطلبة المتحصّ - أ
أن يكون الطالب متحصل على شهادة مهندس يف االختصاص مت قبوله للدراسة مبرحلة املهندسني عن طريق املناظرة الوطنية أو -
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:لين على شهادة إجازة وماجستير بحث نظام أمدالمتحصّ بالنسبة للطلبة - ب
ضرورة احلصول على بالمنستيرالمدرسة الوطنية للمهندسينمن ماجستير بحث دةاشهالنسبة للمترشح المتحصل على ب-

،يف االختصاص املطلوب شهادة ماجستري 
:إحدى هاتني النقطتنيمبلف املرتشح ضرورة توفر ، من مؤسسة أخرىبحث لحاملي شهادة ماجستير بالنسبة 

أو،12/20يف مناظرة الباكالوريا يفوق أو يساوي أن يكون متحصال على معدل-1
ى عدد كاف من األساتذة أو علأن تكون شهادة املاجستري متحصل عليها من مؤسسة حتتوي على هيكل حبث يف االختصاص -2

من لائاألو باملائة خلمسنيايكون ترتيبه ضمن أنمع ضرورة الباحثني القارين وخمول إليهم تكوين هيكل حبث يف االختصاص املطلوب 
).(de la promotion %50قائمة املتخرجني

: لين على الشهادة الوطنية لمهندس و شهادة ماجستير بحث نظام أمدبالنسبة للطلبة المتحصّ - ت

املذكورة ، املي شهادة ماجستري حبث نظام أمدحهندس أوالوطنية ملشهادة الضرورة توفر يف املرتشح الشروط املعتمدة حلاملي -

،و النقطة بأبالنقطة 
:بقية الطلبة- ث

لني على شهادة التربيز التسجيل بالسنة األوىل الطلبة املتحصّ و قدميلني على شهادة املاجستري نظام يستطيع كل من الطلبة املتحصّ -
.ادكتوراه و ذلك حسب االختصاص املطلوب و املقاييس املعتمدة

:مالحظة*
.2023-2022مادها ابتداء من السنة اجلامعية اتفق احلضور أن هذه املعايري يقع اعت

الدكتوراهمدرسةرئيس
عبد المجيد الجمنياألستاذ
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