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د بحث ما بعد الدكتوراه وبالغ حول فتح باب الترشح للحصول على عق  

 
عن فتح  "علوم و تكنولوجيات اإلعالمية و اإلتصال و التصميم و البيئة تعلن مدرسة الدكتوراه"  

 : للطلبة المتحصلين على شهادة الدكتوراه اختصاص  الترشح باب

 

 : ,Systèmes Web et Multimédia, Systèmes Intelligents et Décision ) إعالمية  1-

Systèmes d’Informations et Génie Logiciel)                                   

   تكنولوجيا التصميم -2

   البيوتكنولوجيا  -3

 

 .أشهر  10( لمدة  contrat Post -Docللحصول على  عقود بحث ما بعد الدكتوراه )  

ترشح ايداع ملفات ترشحهم بمكتب الضبط بالمؤسسة أو عبر البريد   لذا يتعين على الراغبين في ال

 18/07/2022إلى غاية   04/07/2022( و ذلك بداية من sticode@ensi-uma.tnاإللكتروني )

 

 : في ملف الترشح الوثائق المطلوبة 
 إستمارة ترشح حسب األنموذج المصاحب  •

 العلمية ذاتية مفصلة للمترشح مع قائمة في المنشورات  ةسير •

• Lettre de motivation  

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية   •

 نسخة مطابقة لألصل من شهادة الدكتوراه  •

 نسخة من الوثائق المثبتة للخبرة و المؤهالت الخصوصية المطلوبة   •

التزام خاص بالحاصلين على شهادة الدكتوراه في إطار إبرام عقود بحث حسب األنموذج المصاحب  •

 معرفا به 

 أشهر  03لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من   3بطاقة عدد  •

 أشهر 03شهادة طبية تثبت توفر المؤهالت البدنية و الذهنية لم يمض على تسليمها أكثر من   •

 : مالحظة
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يرفض كل مطلب يصل بعد غلق قائمة الترشحات و يعتمد تاريخ التسجيل بمكتب الضبط   -

 دليال على ذلك   

 

 

 

 


