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  الجمهورية التونسية 

      حترشّ مطلب                                            وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                 

 ***** 

لين بشهادة بالمسجّ  خاصّ إلبرام عقد                         جامعة جندوبة        

 الدكتوراه
 

 2021/2022بعنوان السنة الجامعية                  
 المادة: ......................

        
 Spécialité ..………………………………………… .………………………… االختصاص 

 

  Nom et Prénom .............................................................................................: . واللقب اإلسم
  N° de CIN................................................................... تاريخ إصدارها: الوطنية: .........رقم بطاقة التعريف 

 N° de téléphone ...................رقم الهاتف: ...... / Adresse....................العنوان : .................................
 ...…………………………………E-mailالبريد االلكتروني..........................................................

 Sujet de thèse ................................................................................كتوراه: ........موضوع أطروحة الد
 Les Diplômes Scientifiques العلمية ئدالشها

 الشهادة
Diplôme 

 اإلختصاص
Spécialité 

 تاريخ الحصول عليها
Date d’obtention de 

diplôme 

 ةــالمالحظ
Mention 

 المؤسسة
Établissement 

 الباكالوريا
Baccalauréat 

    

شهادة  / ةاإلجاز / األستاذية
 مهندس

Maitrise / licence/Ingénieur 

    

  راسات المعمقةالماجستير/الد
Mastère/ DEA 

    

 اخـــرى ئــــدشها
Autres diplômes 

    

 
 التسجيل بالدكتوراه

 السنة الجامعية
Année universitaire 

 المؤسسة
Établissement 

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

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

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

 نشطة المهنية ) التدريس بصفة متعاقد او عرضي( :ألا
 ادة التدريســـــم سةــــالمؤس ة النشاطـــطبيع جامعيةالسنة ال

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

   
 ...................... في .................... 

 اءــــــــاإلمض 
 

 

 

 

 

 لملف الترشح : وجوباالوثائق المصاحبة 

  رياإلدا فـالمل
 عريف الوطنيةنسخة من بطاقة الت .1

 صوة شمسية حديثة تلصق على مطلب الترشح  .2

 (CVسيرة ذاتية مفصلة ) .3

 
 

 

صـــورة 
 شمسيـــة
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 باكالورياإبتداءا من ال األجنبية ئدمعادلة بالنسبة للشهاال اتمن قرار أو ئد العلميةشهاالمن  نسخة .4

 من التسجيل بالدكتوراه  نسخة .5

 عمقةلماو شهادة الدراسات الى الماجستير وصوال ا شوفات األعداد ابتدءا من الباكالورياك .6

سحبها من وميلها خر بمقابل معرف باإلمضاء )يقــع تحآي نشاط مهـــني التــــزام بعـــدم تعاطي أ مطبـــوعة .7

 موقع واب الجامعة ( 

 ة (و سحبها من موقع واب الجامع من التصريح على الشرف، معرف باإلمضاء )يقع تحميلها مطبـــوعة .8

 العلمي فـالمل     
 ثبات التجربة المهنية في مجال التدريس ال قةثيكل ومن قية ورنسخة  .9

 رشحغوجية للمتوالبيدا شورات العلميةالمنوغال البحث شمل اشت قيةور قائمة .10

 األستاذ المشرف على األطروحة حول مدى التقدم في البحثورقي تقرير  .11

الية :ــــى الوثائق التوي علـــــاإلداري( يحت )مصاحب للملفن يّ رص لــق( 02عدد )           

 عمقةلماو شهادة الدراسات االماجستير خة من شهادة سن .12

 أطروحة رسالة الدكتوراهمن  الجزء الذي تم تحريره .13

  غوجيةالعلمية والبيدا نسخة من المنشورات .14

عقد ) ترشحالمطلب عة طبيوالمادة  حديد)مع ت عبر البريد االلكتروني التالي أيضا الملف العلمييرسل  >=

 ند ارسال الملف(:ع objetـ ب  (لين بشهادة الدكتوراهبالمسجّ  خاصّ 

njendouba.t-contractuels.uj2021@u 

 :  الحظات هامةم

 
 ال تقبل الملفات التي تودع مباشرة بمكتب الضبط. 
  ةـدخول الغايب 09/08/2021  إلى  27/07/2021 من بدايةترسل المطالب . 
  جامعة جندوبةعنوان التالي : على ال وجوبا عن طريق البريدترسل مطالب الترشح إلى جامعة جندوبة، 

 .8189شارع إتحاد المغرب العربي جندوبة  محمد اليعالوي، المركب الجامعي
 يعتبر الغيابعد األجال المحددة  كل مطلب ال يحتوي على إحدى الوثائق المذكورة أو يرد. 
  تقرره الجامعة.ما  سات ومكان العمل حسب حاجيات المؤس  تعيين 
 ر عبو موقع واب جامعة جندوبة إلجراء اإلختبارات الشفاهية الحقا عبر سيتم دعوة المترشحين

 .اإلرساليات القصيرة
 سيتم اإلعالن عن النتائج عبر موقع واب جامعة جندوبة 
 
 ظرف الخارجياقها وجوبا على الللقص وإلص 

 
 

 

 

 شهادة الدكتوراهب مسّجلمتعاقد 
شارع اليعالوي  محمدجامعة جندوبة المركب الجامعي 

جندوبة الشمالية 8189، اتحاد المغرب العربي  
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