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 03عدد  بالغ

 2021/2022ن بعنوان السنة اجلامعية نتداب مدرسني متعاقدياب يتعلق

 
حسب الصيغتني  2022-2021مدرسني متعاقدين بعنوان السنة اجلامعية  انتداب تعتزم جامعة صفاقس

 التاليتني:
 

 :الرتشحاتيف تاريخ غلق  للدكتوراه عقد خاص باملتحصلني على الشهادة الوطنيةالصنف األول:  (1
 شروط الرتشح: 

 ر معادلة بالنسبة لشهادة الدكتوراه األجنبية.احلصول على شهادة الدكتوراه أو مقر   -
 عدم احلصول على أكثر من عقدين بعد احلصول على شهادة الدكتوراه. -

 ملفاهتممالحظة: بالنسبة للدكاترة الذين متتعوا سابقا بثالثة عقود، فإنه يتعني عليهم التسجيل وايداع 
حيث ميكن اللجوء إليهم يف صورة عدم وجود ترشحات كافية للخطط املفتوحة وذلك بعد  للتناظر

 موافقة سلطة اإلشراف.
  

عقد خاص بالطلبة املسجلني يف دراسات الشهادة الوطنية للدكتوراه بعنوان السنة الثاين: الصنف  (2
 .2222-2221اجلامعية 

 شروط الرتشح: 
مع العلم ، 0200-0202التسجيل بالسنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بشهادة الدكتوراه بعنوان السنة اجلامعية  -

أنه ال يتم قبول الرتشحات بالنسبة للذين قاموا بإيداع أطروحاهتم ومل يتموا بعد املناقشة قبل تاريخ ختم 
 .الرتشحات
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نوعه جبامعة صفاقس أو بإحدى اجلامعات التونسية عدم احلصول على أكثر من عقد تدريس مهما كان  -
 األخرى.

 
 
 

-www.univ )  فعلى الـراغبني يف الرتشح أن يبـادروا بالتسجيـل عرب موقع الواب اخلاص باجلامعة
sfax.tn/formulaireContractuel--) إيداعهو وتعمري املطبوعة بكل دقـة مث طباعة املطلب ،

يف كتب البب  مبقر رااسة اجلامعة مب مباشرة وحصريا ذكورة مبطلب الرتشحمصحوبا بالوثائق الالزمة امل
 . 2221 أكتوبر 21 اجلمعةأجل أقصاه يـوم 

 
 هتم هذه العقود االختصاصات واملواد التالية:و 
 

 مسجل متحصل اإلختصاص املادة

 3 1 - القانون العام

 1 - - وعلوم اإلجرام القانون اخلاص

 1 - - اللغة واآلداب واحلضارة األنقليزية

 - 4 - اللغة واآلداب واحلضارة الفرنسية

 - 1 - تقنيات السمعي البصري والسينما

 - 1 علم الدواء العلوم الصيدلية

 علم اجلراثيم
 املعلوماتية احليوية

bioinformatique et 

microbiologie médicale 

1 - 

 - 1  الرياضيات التطبيقية

 - 1  الرياضيات

 - 2  الطرق الكمية

 - 2  احملاسبة

 - 1 علم املناخ اجلغرافيا

 - 11  إدارة األعمال

 - 7  االعالمية

  1  التسويق
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 تنبيـه هـام: 
 

 ال ينظر يف امللفات منقوصة الوثااق. -
 (.الضبطيعتمد يف ذلك على ختم مكتب ) 2221 أكتوبر 21بعد تاريخ  الواردةال ينظر يف امللفات  -
 ال ميكن الرتشح ألكثر من اختصاص. -
يتعني على املرتشحني ارفاق مطالب الرتشح جبميع الوثائق املدعمة للسرية الذاتية قصد اعتمادها من  -

طرف أعضاء اللجنة املختصة عند اسناد األعداد، علما وأنه ال يتم اضافة أي وثيقة بعد توجيه امللفات 
 للتقييم من قبل اللجان.

 


