الجمهىزٍت الخىوظيت
وشازة الخعليم العالي و البحث العالي
حامعت جىوع اإلاىاز

كليت العلىم بخىوع

الظىت الجامعيت – 2021/2020

زشهامت الدسجيل بمسحلت الدكخىزاه هظام "إمد"
 دوزة اطخثىائيت -حعلم إدازة كليت العلىم بخىوع أهه جبعا لؼلب العدًد مً الؼلبت الباحثين الرًً لم ًدظنى لهم الدسجيل بالظىىاث ألاولى و الثاهيت
والثالثت و السابعت والخامظت بمسحلت الدكخىزاه هظام "إمد" بعىىان الظىت الجامعيت  2021/2020خالل آلاحال املحدد ة و هظسا
للظسوف الاطخثىائيت التي مسث بها البالد حساء حائحت كىزوها كد جلسز فخح دوزة اطخثىائيت للدسجيل بمسحلت الدكخىزاه و كما هى مبين في
الجدول الخالي :
مساحل ؤلاحساء
الفترة
ؤلاحساء

مالحظة :فً حال وجود أي إشكال تقنً الستعمال ٌرجى بعث إرسالٌة عبر البرٌد
اإللكترونً على العنوان التالً التالً theses@utm.tn:

اًداع
اإلالفاث

مساحل الدسجيل

الدسجيل اإلابدئي

بداًت مً  13إلى غاًت  22فيفسي 2021

جسجيل الترشحات بالنسبة لجميع املسحويات على املنظومة املخصصة للغزض
و ثحم هذه العملية عبر:
 إحداث حساب خاص بكل مترشح باملنظومةّ
الخاصة باملترشح
 -إدراج البيانات



مً  17إلى غاًت  24فيفسي 2021

 -ايداع ملفاث الترشح للدسجيل بالظىىاث الاولى و الثاهيت و الثالثت و السابعت والخامظت من مزحلة الدكحوراه بالنسبة إلى الطلبة الذين لم يخسنى لهم الخسجيل في
آلاجال

جىدع ملفاث الترشح بملس مدازض الدكخىزاه حظب الخىكيذ الخالي :



مً



الازىين إلى الخميع  :مً الظاعت  09.00صباحا إلى الظاعت 12.00
الجمعت و الظبذ  :مً الظاعت  08.30صباحا إلى الظاعت 11.00

هام جدَا :
 .1باليظبت إلى ػلبت الظىىاث الثاهيت و الثالثت و السابعت والخامظت اإلاخخلفين عً اًداع ملفاتهم في آلاحال الظابلت حعخبر
آلاحال اإلاركىزة أعاله اطخثىائيت و نهائيت املحددة ألاولى و ال ًمكً كبىل أي ملف خازحها
 .2باليظبت إلى الؼلبت اإلاسجلين بالكليت و الرًً ماشالىا لم ًىاكؼىا بعد مركساث اإلااحظخيرفإنهم طيخمخعىن بفترة جميد
لهره آلاحال حيث ًمكنهم الدسجيل اإلابدئي على اإلاىظىمت إلى غاًت  14مازض  2021على أن ًىدعىا ملفاتهم في أحل

أكصاه ًىم  16مازض 2021
العميد
أ .هىزالدًً العمدووي

كليت العلىم بخىوع
حامعت جىوع اإلاىاز

الظىت الجامعيت – 2021 – 2020

مكىهاث ملفاث الدسجيل و ججدًد الدسجيل
بمسحلت للدكخىزاه في هظام "أمد"
 - 1 .باليظبت إلى الظىىاث ألاولى:
 مؼبىعت الدسجيل حسحب وحىبا مً

اإلاىظىمت اإلاعدة للغسض theses.utm.rnu.tn :

 وسخت مً بؼاكت الخعسٍف الىػىيت و صىزة ػمظيت
 وسخ مً الؼهاداث العلميت اإلاخحصل عليها بداًت مً ػهادة الباكالىزٍا
 وسخ مً بؼاكاث ألاعداد للظىىاث الجامعيت خالل كامل اإلاظاز الدزاس ي باليظبت للؼلبت الحاملين لؼهاداث أخسي غير
غ .ماحظخير البحث هظام كدًم و التي جم اعخمادها للدسجيل بمسحلت الدكخىزاه ( ،غ .مهىدض ،غ .دكخىز في الؼب،
غ.الخبرًص ،غ .دكخىز في الصيدلت أو في الؼب البيؼسي )...
 وسخ مً بؼاكاث ألاعداد الخاصت بمسحلت اإلااحظخيرباليظبت للمترشحين الحاملين لؼهاداث ماحظخيربحث هظام أمد
 ػهادة الفحص الؼبي باليظبت إلى الؼلبت ألاحاهب
 ميثاق الدكخىزاه ٌسحب وحىبا مً مىكع واب الكليت www.fst.rnu.tn :
 بؼاكت الدسجيل بالفهسض الىػني للدكخىزاه www.theses.rnu.tn :
 - .2باليظبت إلى الظىىاث الثاهيت و الثالثت:
 مؼبىعت الدسجيل حسحب وحىبا مً

اإلاىظىمت اإلاعدة للغسض theses.utm.rnu.tn :

 وسخت مً بؼاكت الخعسٍف الىػىيت و صىزة ػمظيت
 وسخت مً ػهادة الدسجيل بعىىان الظىت الجامعيت 2020/2019
 جلسٍسالخلدم في البحىر ممض ى وحىبا مً الؼالب و ألاطخاذ اإلاؼسف
 بؼاكت الدسجيل أو الخصدًم بالفهسض الىػني للدكخىزاه www.theses.rnu.tn :
 ػهادة الفحص الؼبي باليظبت إلى الؼلبت ألاحاهب
 باليظبت لؼلبت الدكخىزاه في السٍاطياث الاطخظهازو حىبا باإلاؼبىعت املخصصت للجىت ألاػسوحت ( (comité de suivi

 - 3.2باليظبت إلى مؼالب جمدًد و ججدًد جمدًد الدسجيل بمسحلت للدكخىزاه في هظام "أمد" (الدسجيل السابع و الخامع) :
 مؼلب في جمدًد الدسجيل ( الظىت السابعت) أو في ججدًد الخمدًد للدسجيل( الظىت الخامظت ) بمسحلت الدكخىزاه ًحسزه
اإلاعني باألمسمىحه إلى الظيد زئيع حامعت جىوع اإلاىاز /ع .غ .الظيد عميد كليت العلىم بخىوع ًكىن وحىبا ممظا مً
ألاطخاذ اإلاؼسف
 زطالت دعم جحسز مً ػسف ألاطخاذ اإلاؼسف وجخظمً زأًه في ػلب الخمدًد وحعليل ذلك
 وسخت مً الؼهادة التي جم اعخمادها للدسجيل بمسحلت الدكخىزاه (غ .ماحظخير البحث ،غ .مهىدض ،غ .دكخىز في
الؼب ،غ .الخبرًص)...
 وسخ مً ػهاداث الدسجيل بمسحلت الدكخىزاه للظىىاث الظابلت باليظبت لؼلبت الظىىاث السابعت و وسخت مً
ػهادة الدسجيل و مً ملسزالخمدًد بعىىان الظىت الجامعيت  2019/2018خاص بالظىىاث الخامظت
 جلسٍس جأليفي (  ) RAPPORT D’AVANCEMENTعً مؼسوع البحث ًخظمً وحىبا زوشهامت إهجاش واضحت ممض ى مً الؼالب
و مصادق عليه مً ألاطخاذ اإلاؼسف .وٍجب أن جخظمً السوشهامت  -باليظبت إلى الساغبين في الحصىل على حسجيل خامع
جازٍخا نهائيا ال ًداع -مؼسوع ألاػسوحت على أن ال ًخجاوش  30حىان .2021
 مؼبىعت الدسجيل حسحب وحىبا مً

اإلاىظىمت اإلاعدة للغسض theses.utm.rnu.tn :

 وسخت مً ػهادة الخصدًم على أزصدة الدزوض الخكميليت لدزاطاث الدكخىزاه باليظبت إلى الؼلبت الحاملين
*
لؼهاداث أخسي غير ػهادة ماحظخير بحث هظام كدًم (  30زصيدا)
 ػهادة الفحص الؼبي باليظبت إلى الؼلبت ألاحاهب
 بؼاكت الدسجيل أو الخصدًم بالفهسض الىػني للدكخىزاه www.theses.rnu.tn :
 باليظبت لؼلبت الدكخىزاه في السٍاطياث الاطخظهازو حىبا باإلاؼبىعت املخصصت للجىت ألاػسوحت ( (comité de suivi
*مالحظت  :هظسا لخعرزالحصىل على الخصدًم الكامل على أزصدة الدزوض الخكميليت (  30زصيدا) باليظبت إلى بعع
الؼلبت بظبب جفش ي وباء كىفيد ً 19خعين على اإلاعىيين باألمس سحب الالتزام الخاص برلك مً مىكع واب الكليت و حعميره
بكل دكت
هاهام حدا  :حعخبرآلاحال اإلاركىزة أعاله نهائيت و ال ًمكً في أي حال مً ألاحىال كبىل ملف خازج آلاحال أو مىلىصا,

العمٌد
أ .نور الدٌن العمدونً

