
  
  
  

  
  مدرس متعاقد لخطة ترشح  مطلب

    2021/2022 : السنة الجامعية
  

  ..................................................................................................................................... : و اإلختصاص  ادةـــــــالم

        مرسم بالدكتوراه                              الدكتوراهمتحصل على نوع العقد المطلوب:   

  

  ................................................................................................................................................................... :اللقب  و  االسم
  ................................................................................................................................................... : ة و مكانھاتاريخ الوالد

  ........................................................................................................ : رقم بطاقة التعريف الوطنية و تاريخ إصدارھا

 ...........................................................: المتحصل عليھا خالل السنوات الفارطة مع جامعة القيروانعدد العقود 

 ...........................................................عدد العقود المتحصل عليھا خالل السنوات الفارطة مع جامعات أخرى:  

  ............................................................................................................................................................................. : العنوان 
  ......................................................................... الھاتف المحمول: ............................................................ :ر الھاتف القا

  ......................................................................................................................................... : (إجباري)البريد اإللكتروني

                                                ال                           نعم    :متحصل على شھادة الدكتوراه 

    ..........:      2022/ 2021  سنة باعتبار الدكتوراهب التسجيلعدد غير متحصل على الدكتوراه : 
  ..........................................................................................................................................................تاذ المؤطر: األس

........................................................            ...............................................................موضوع أطروحة الدكتوراه :  

  العلمية :  داتالشھا
  اإلختصاص  الشھادة 

تاريخ الحصول  
  عليھا

  المؤسسة  المالحظة

          الباكالوريا
        األستاذية/اإلجازة/مھندس  

 معمقةشھادة الدراسات ال
          أو الماجستير
          الدكتوراه

  
  

  : (التدريس بصفة متعاقد أو عرضي) األنشطة المھنية
   

  مادة التدريس  مؤسسة ال  طبيعة النشاط  السنة الجامعية
        
        
        

  األنشطة العلمية (أبحاث، تربصات):
   

  تاريخ النشر   مكان النشر  غير منشور-منشور  الموضوع
        
        
        

  في ................ ...............
  اإلمضاء                                                                                                                                              

  الجمھورية التونسية
  و البحث العلمي وزارة التعليم العالي
***  

  القيروانجامعة 

  
  

  صورة شمسية
 
 
 



  

                                                                     
  عين إرفاق المطلب وجوبا بالوثائق التالية: يت 

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -
 سيرة ذاتية مفصلة. -
نسخ مطابقة لألصل من الشھادات العلمية (أو من قرارات المعادلة بالنسبة الشھادات األجنبية) إبتداء من  -

 الباكالوريا إلى شھادة الدكتوراه.
متحصلين الراه وتقرير األستاذ المشرف على األطروحة (بالنسبة لغير نسخة من شھادات الترسيم بشھادة الدكتو -

 على الدكتوراه).
 من الباكالوريا. ابتداءنسخ من بطاقات األعداد  -
 (إن وجد). يثبت التدريس بصفة عرضية ما  -
 (تسحبان من موقع واب الجامعة). والتصريح على الشرف االلتزاممطبوعتا  -
 (إن وجدت). سنوات الفارطةنسخ من العقود المبرمة خالل ال -
 ...) ملتقيات علميةمشاركة في  دراسات، (أشغال البحث، مقاالت، منشورات، نسخ من اإلنتاج العلمي -
 صورة شمسية تلصق على مطبوعة الترشح. -
 ظرف مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يحمل عنوان المترشح بكل دقة. -

  
  

  : فاضلي للواليات (القيروان، سيدي بوزيد، القصرين )الرجاء تحديد مكان العمل حسب الترتيب الت 
  
1 .................................................................................................................................. ... ....................  

2 ................................................ ........................................................................................................... 

3............................................................................................................................. ...................... ........ 

  
  
  
  
  

صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد  .......................................................................إني الممضي أسفله 
مدرس أشھد أن كل الوثائق و المعلومات التي يحتوي عليھا مطلب ترشحي لخطة  .....................................

  .لةصحيحة و شام متعاقد
 .............................. في  ....................

  اإلمضاء                                                                                              
  
  
  
  


