
   

 

 الدكتوراهدورات التكوينية لطلبة لل النظام الداخلي

للدورات التكوينية لطلبة الدكتوراه داخل كلية العلوم تعتبر هذه الوثيقة منظمة 

 وزارة التعليم العالي وترجع بالنظر لجامعة صفاقس إلىبصفاقس التي تنتمي 

  .يحتوي هذا المشروع على جزئين   

  المكونين من بداية اقتراح ملفات  دراسةأساسا  يخص األولالجزء

 .مرحلة استخالص معلوم التكوين إلىموضوع التكوين 

  طلبة الدكتوراه من القيام بالتسجيل في الدورة  أساساالجزء الثاني يخص

الحصول على شهادة تكوينية كمرحلة  إلى أولىالتكوينية كمرحلة 

 .أخيرة

 يخص مكونو دورات التكوين : األولالجزء 

 : األساسي التكوين .1

 أستاذيكون المكون مدرس بكلية العلوم بصفاقس أو خارجها برتبة  أنيمكن 

 .محاضر  أستاذ تعليم عال أو

 التكوين العام  .2

   أوالتدريس تابع للقطاع الخاص  إطاركما يمكن ان يكون المكون من خارج    

 ... إداري او  دكتور أو مدير بحث أو العام مثال  كمحامي

اإلدارية في حال كان المكون من الخارج ويتعذر عليه القيام بكل اإلجراءات  .3

منسق من داخل كلية العلوم باإلتفاق مع مدرسة الدكتوراه ينوب  أنيمكن له 

  .بصفاقس

  جامعة صفاقسجامعة صفاقس

  كلية العلوم بصفاقسكلية العلوم بصفاقس 
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داع مطلب ترشح للقيام بدورة تكوينية لطلبة إييقوم المكون ب أولىكمرحلة  .4

كمرحلة أولى على رئيس لجنة الدكتوراه المعنية إن كان التكوين الدكتوراه 

 .بكلية العلوم بصفاقس األساسيةالدكتوراه للعلوم  أساسيا ثم يحال على مدرسة 

ويكون هذا  1يتكون مطلب الترشح من الوثائق المذكورة في الملحق رقم  .5

 .األساسيةالمطلب باسم مدير مدرسة الدكتوراه للعلوم 

 يعتبر ملغيا أسفلهمطلب ترشح ال يحتوي على جميع الوثائق المذكورة  أي .6

ة في موقع الواب موضوع الدورة التكويني إدراجيتم  الموافقةفي حالة  .7

لقيام طلبة الدكتوراه  ( http://www.edsf.fss.rnu.tn) لمدرسة الدكتوراه

 .بعدبالتسجيل عن 

كل مطلب ترشح إلجراء دورة تكوينية يجب ان يحتوي على موضوع  .8

 .التكوين مفصال

 .قائمة المسجلينافة أي اسم لطالب إضيحق للمكون  ال .9

الدورة التكوينية ال يقل على شهر من تاريخ  إجراءيجب ان يكون تاريخ  .11

 .داع المطلب لدى مصلحة مدرسة الدكتوراهإي

 .ساعة 15كل دورة تكوينية يجب ان تدوم  .11

 .ساعات مع احترام توقيت الدخول والخروج 3كل محاضرة يجب ان تدوم  .12

ل في الدورة مصلحة مدرسة الدكتوراه تأخذ بعين االعتبار كل إخال .13

 .التكوينية

 قانون تنظيم الدورات التكوينية لطلبة الدكتوراهإمضاء وموافقة المكون على  .14

 .إجباري لاللتزام بهذا النظام الداخلي

 

 

 

http://www.edsf.fss.rnu.tn/


من تاريخ  أيامقبل ثالث  األساسيةاه للعلوم مصلحة مدرسة الدكتور تسلم .15

هذه  إلجراءالدورة التكوينية للمكون قائمة اسمية في الطلبة المقبولين  إجراء

 .الحضورالدورة وتسجيل 

 بإرجاع األخيرالدورة التكوينية من طرف المكون يقوم هذا  إجراءبعد  .16

مصلحة مدرسة الدكتوراه للعلوم  شرة لدىمبا القائمة االسمية للطلبة الحاضرين

 .اإلدارةمن طرف شهادات التكوين  إلحضار األساسية

مدرسة  تطلب مصلحةالدورة التكوينية  إجراءمن تاريخ  أسبوعفي غضون  .17

 .شهادات تكوين طلبة الدكتوراه إلمضاءالمكون  األساسيةالدكتوراه للعلوم 

ساسية األتسند شهادة التكوين إال من طرف إدارة مدرسة الدكتوراه للعلوم  ال .18

 .يكون الغيا آخرإجراء  أيو 

 

 

   

 

                              

 

 

 

 

 

 يخص طلبة الدكتوراه : يالجزء الثان



بعد إدراج موضوع الدورة التكوينية في موقع الواب لمدرسة الدكتوراه   .1

(http://www.edsf.fss.rnu.tn ) عبر يقوم طلبة الدكتوراه بالتسجيل عن بعد

 .المذكور أعاله الواب  في الموقع الرابط  الموجود 

 مرسم بكلية العلوم ليس له األولوية في كل طالب غير .2

 .التسجيل في الدورات التكوينية بكلية العلوم بصفاقس

في حال انتهاء مدة التسجيل عن بعد عبر الرابط الموجود في  .3

فال يمكن تشغيل ( http://www.edsf.fss.rnu.tn)الموقع الواب 

 .الرابط مرة ثانية 

ال تتحمل اإلدارة عدم تسجيل الطلبة عن بعد في الدورات .4

في االجال المحددة المذكورة لكل دورة على موقع التكوينية 

   .ال يمكن اظافة اي طالب لقائمة المسجلين و الواب

ال يحق الي طالب غير مسجل في قائمة الحضور الرسمية .5  

  .االلتحاق بالدورة التكوينية

وافق المكون بحضور اي  طالب في الدورة التكوينية غير  اذا.6

ه مسجل في قائمة الحضور الرسمية فهذا الطالب ال يحق ل

 .المطالبة بشهادة تكوين

 . ال لصاحبها مباشرةإال تسلم شهادة التكوين .7
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