اجلمهورية التونسية
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
*****

جامعة جندوبة

مطلب ترشح إلبرام عقد خاص ابملسجلني بشهادة الدكتوراه بعنوان السنة اجلامعية 2021/2020
تجديـد

عقــد أول

اإلختصاص ( Spécialité .............. ...... ........................................................................................ :) 1

اإلسم واللقب.............................................................................................. :
رقم بطاقة التعريف الوطنية .......................... :اتريخ إصدارهاN° de CIN .................................................. :
العنوان / Adresse..................................................... :رقم اهلاتفN° de téléphone ......................... :
موضوع أطروحة الدكتوراهSujet de thèse ........................................................................................ :
Nom et Prénom

الشهائد العلمية
الباكالوراي

Les Diplômes Scientifiques

الشهادة

اإلختصاص

اتريخ احلصول عليها

املالحظة

املؤسسة

Diplôme

Spécialité

Date de obtention de diplôme

Remarque

Établissement

Baccalauréat

األستاذية أو اإلجازة

Maitrise ou licence

املاجستري/الدراسات املعمقة

Mastère/ DEA

شهادات أخرى

Autres Diplômes

التسجيل ابلدكتوراه

املؤسسة

السنة اجلامعية

Établissement

............/..........
............/..........
............/..........
............/..........

األنشطة العلمية (أحباث ،منشورات ،تربصات )...... ،واملهنية (التدريس)

)Les activités scientifiques (recherches, publications, stages, …) et professionnelle (enseignement

السنة اجلامعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

طبيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة النشاط

مؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـة النشاط

Année universitaire

Nature de l’activité

Établissement De l’activité

 ......................يف ....................
اإلمضاء
__________
( )1املادة واإلختصاص ابلنسبة لشهادة الدراسات املعمقة أو املاجستري
______________________________________________________________________________________
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الواثئق املصاحبة وجواب مللف الرتشح:

.1
.2

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
سرية ذاتية مفصلة ()CV

.3
.4
.5

نسخة مطابقة لألصل من الشهائد العلمية ابتداء من الباكالوراي
نسخة مطابقة لألصل من كل قرار معادلة ابلنسبة للشهادات األجنبية
نسخة مطابقة لألصل من التسجيل ابلدكتوراه (تسجيلني على األقل وأربعة على األكثر بعنوان السنة اجلامعية )2021/2020

.6
.7

نسخة من مذكرة املاجستري على قرص ليزري ()CD
تقرير األستاذ املشرف على األطروحة حول مدى التقدم يف البحث

 .8أطروحة الدكتوراه (اجلزء الذي مت حتريره)
 .9نسخة من املنشورات واألشغال اليت هلا عالقة ابألطروحة
 .10نسخة من شهادات إثبات التجربة املهنية يف جمال التدريس (إن وجدت)
 .11نسخة من كشف األعداد لسنة املاجستري
 .12نسخ من كشف أعداد سنوات الدراسة اجلامعية

مالحظات هامة:









ال ينظر يف ملفات املرتشحني الغري متحصلني على شهادة الدكتوراه.
ال تقبل امللفات اليت تودع مباشرة مبكتب الضبط.
ترسل املطالب بداية من  18أوت  2020إىل غاية  31أوت 2020
ترسل مطالب الرتشح إىل جامعة جندوبة وجواب عن طريق الربيد على العنوان التايل :جامعة جندوبة املركب اجلامعي شارع إحتاد
املغرب العريب جندوبة .8189
كل مطلب ال حيتوي على إحدى الواثئق املذكورة أو يرد بعد اآلجال احملددة يعترب الغيا.
تعيني مكان العمل حسب حاجيات املؤسسات وتقرره اجلامعة.
سيتم دعوة املرتشحني إلجراء اإلختبارات الشفاهية الحقا عرب موقع واب جامعة جندوبة
سيتم اإلعالن عن النتائج عرب موقع واب جامعة جندوبة

 للقص وإلصاقها وجواب على الظرف اخلارجي

متعاقد مسجل بشهادة الدكتوراه
جامعة جندوبة املركب اجلامعي شارع احتاد املغرب العريب
 8189جندوبة الشمالية
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