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 بالقيروان للخطابة واإلرشاد الدينيبالمعهد العالي  دـاقــــة مدر س متعـح لخط  ـب ترش  ـمطل
 2018/2019 الجامعية سنةال خالل السداسي الثاني من 

               مرسم بالدكتوراه              متحصل على الدكتوراه          
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 ة:ــــالش هادات الجامعي  
 المؤس سة المالحظة تاريخ الحصول عليها االختصاص نوع الش هادة

 ............................. ................. ....................... ................................. الباكالوريا
 ............................. .................. ....................... ................................. األستاذيّة/شهادة مهندس

 ............................. .................. ....................... ................................. شهادة الّدراسات املعّمقة/املاجستري
 ............................. .................. ....................... ................................. هالّدكتورا

 :)التدريس( المهني ة شطةاألن

 الس نة الجامعي ة
 نوع العمل  خالتاري

)مدر س متعاقد، 
 ..(..عرضي،

 المؤس سة المشغ لة ماد ة الت دريس
 إلى من
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 االدارة العامة للمصالح المشتركة

 

 
 

 

رقم بطاقة               ال                   نعم  
         الّتعريف:

 : ......................................................................................................................... االختصاص المترش ح له )حسب البالغ(

 

    ............................................................................................:الّلقب   ...............................:.........االسم
 رقم بطاقة التعريف الوطنية                                                       املعرف الوحيد : 

 ...........................................: اجلنس ........................................:مكاهنا ..... ............................:الوالدةتاريخ 

 ......................................................................................................................:العنوان الربيدي الكامل والقار

 .................................................:اهلاتف   .......................................................................:العنوان اإللكرتوين

 ...................................................................:املشّغلة ّسسةاملؤ ..................................................:الوظيفة احلالّية

 ( .......................8102-8102سنة احلصول على شهادة الدكتوراه:............. عدد التسجيالت بالدكتوراه )باعتبار السنة اجلامعية 
 .........................................................................................: ........................ سة اجلامعيةاملؤسّ 

 ....موضوع األطروحة ..............................................................................................................
 ........... جبامعة ............................................................................ عدد العقود املتحصل عليها سابقا .....
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 : ات، تربصات(األنشطة العلمية )حبوث، منشور 

 المرجع نوعية النشاط الس نة الجامعي ة
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 :ةـــــة هام  ـــــظمالح
ـــيتعي ن إرفاق المطلب وجوبا بالوث ــــائق التاليـــ  ة:ـــ

 نسخة من بطاقة التعريف الوطني ة؛ -1

 ؛مفص لة سيرة ذاتية -2

  ؛من الشهادات العلمي ة المتحص ل عليها )باكالوريا، أستاذية، ماجستير/دراسات معمقة، دكتوراه(مطابقة لألصل نسخة  -3

 كل قرار معادلة بالنسبة للشهادات األجنبية؛ نسخ مطابقة لألصل من   -4

 (؛صلين على شهادة الدكتوراهمتحلغير ال بالنسبةمن شهادات الت سجيل بالد كتوراه )مطابقة لألصل نسخ  -5

 ؛صلين على شهادة الدكتوراه(متح)بالنسبة لغير ال تقرير األستاذ المشرف حول مدى التقد م في األطروحة -6

 ؛ين تمت عوا سابقا بعقدت دريس للذنسخة من عقد ال -7

 نسخ من شهادات إثبات التجربة المهنية إن وجدت؛ -8

 والتصريح على الشرف؛ االلتزاما مطبوعت -9

 ؛بكل دقة علوم البريد بمعلوم رسالة مضمونة الوصول، يحمل العنوان الكامل للمترش حظرف خالص م -11

 معر ف الهوي ة البنكي ة والبريدي ة )متكو ن من عشرين رقما(. -11

 ن من عشرين رقما(.الهوية البنكية أو البريدية )متكو   معر ف -12

 ................................صاحب)ة( بطاقة الّتعريف الوطنّية عدد:  .......................................................إيّن املمضي)ة( أسفله: 
 كّل الوثائق واملعلومات اليت حيتوي عليها مطلب ترّشحي خلّطة مدّرس متعاقد صحيحة وشاملة.  أشهد أنّ 

 .....................................يف  ............................
 إمضاء المترش ح                                                                          

 : ..................................................................................................................اإلنتدابلجنة رأي 
 

 .....................................يف  تونس
                                                                           

 : ..........................................................................................................  جامعة الزيتونــــة سـرأي رئي
 .....................................يف  تونس

 والختـم ـاءاإلمض                                                                          


