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إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
لطلبت الدكتورا
ليكن في علم طلبت الدكتورا اإلازسمين بالسىواث ألاولى والثاهيت والثالثت أن مدرست الدكتورا فتحت
دورة ثاهيت لتلقي مطالب جديدة للحصول على مىح التداول و أن طلبت الدكتورا الذين جقدموا بمطالب
مىقوصت يىدرجون ضمن هذا الىطاق.
وآخز أجل لتلقي اإلاطالب الجديدة وجكملت اإلاطالب اإلاىقوصت هو  15أفزيل  .2022جودع اإلاطالب
بمكتب الضبط بكليت آلاداب والعلوم ؤلاوساهيت بصفاقس.

مديز مدرست الدكتورا
أ .مىير قيراط

الجمهىريت التىنسيت
وشازج انرعهيى انعاني وانثحث انعهًي
جــايعــح صفــاقس
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كهيح اآلداب وانعهىو اإلَساَيح تصفاقس

مذرست الذكتىراه في اآلداب والفنىن واإلنسانياث
ED08FLSHS01

صفاقس في0700/73/70 :
فرح تاب انرسشح نعقىد تحث يا تعد اندكرىزا 0200-0202
ذعرصو مذرست الذكتىرا في اآلداب والفنىن واإلنسانياث تكهيح اآلداب وانعهىو اإلَساَيح تصفاقس فرح تاب انرسشح نهحصىل عهى "عقد تحث يا تعد اندكرىزا" ،نفائدج انثاحثيٍ انحاصهيٍ عهى شهادج دكرىزا وذنك إلَجاش
يشسوع تحثي في انًجاالخ انعهًيح انًرصهح تاآلداب وانفُىٌ وانعهىو اإلَساَيح واالجرًاعيح .فعهى انثاحثيٍ انساغثيٍ في االَرفاع تهرا انعقد ذقديى ذسشحاذهى وذنك حسة انثياَاخ انرانيح:
إجراءاث القبىل
الىثائق المطلىبت
مذة
المهام المزمع القيام بها
عذد
شروط الترشح
التعاقذ
الخطط
ذصىز وإَجاش يشسوع
 يؤخذ بعين االعتبار في عملية قبول ملفات
 مطلب باسم السيد عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 الحصول على شهادة الدكتورا
اآلداب
يجاالخ
في
تحث
المترشحين –جودة المشروع -التجديد-
بصفاقس
من إحدى المؤسسات المنتمية
اإلَساَيح
وانعهىو
جدوى المشروع -تميز المترشح.
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
إلى مدرسة الدكتورا في اآلداب
واالجرًاعيح ذحد إشساف
 تتولى لجنة تحدث للغرض دراسة ملفات
 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الدكتورا ،والشهائد العلمية
والفنون واإلنسانيات بكلية
أسراذ يُرًي إنى هيكم تحث
الترشح وتقييمها وفق معايير ومقاييس
األخرى المتحصل عليها
اآلداب والعلوم اإلنسانية
 20شهسا
ذاتع نًدزسح اندكرىزا
22
علمية مفصلة .وستتم دعوة المترشحين
 سيرة ذاتية مفصلة تتضمن وجوبا قائمة في المنشورات
بصفاقس
انًركىزج أعالِ.
المقبولين قبوال مبدئيا لتقديم عرض حول
العلمية
 االنتماء إلى إحدى هياكل البحث
مشروعهم البحثي ،يعقبه نقاش مع أعضاء
المنضوية تحت مدرسة الدكتورا
 مشروع بحث مفصل (بين 01ص و01ص) ويتضمن
اللجنة المذكورة.
المذكورة.
المشروع وجوبا األهداف والنتائج المنتظرة منه ،وبرنامجا
مفصال حول مراحل إنجازه خالل فترة التعاقد.
 رسالة دعم يسلمها أستاذ من "صنف أ" ويكون مؤطرا
للمشروع.

آجـــــــال الترشـــــــح:
 تودع ملفات الترشح في نظيرين ( ) 10مع نسخة رقمية في ظرف مغلق يحمل عبارة "ملف ترشح للحصول على عقد بحث ما بعد الدكتورا" لدى مكتب الضبط بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بصفاقس.
 حدد آخر أجل لقبول الملفات بيوم  82مارس  8088ويتم اعتماد ختم مكتب الضبط بالكلية المذكورة للتأكد من تاريخ ورود ملفات المترشحين.
 ال تؤخذ بعين االعتبار الملفات المنقوصة أو التي ترد خارج اآلجال المحددة أعاله.
مذير مذرست الذكتىرا

