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    الترشح للتسجیل بالسنة األولى من الشھادة الوطنیة للدكتوراهفتح باب بالغ حول 
  2019/2020للسنة الجامعیة في علوم األحیاء والبیئة 

  
تعلم إدارة كّل من المدرسة العلیا للفالحة بالكاف والمدرسة العلیا للمھندسین بمجازالباب ومعھد الغابات والمراعي بطبرقة 

من الشھادة الوطنیة للدكتوراه للسنة الجامعیة  الترشح للتسجیل بالسنة االولىفتح باب ت ھاوالمعھد العالي للبیوتكنولوجیا بباجة أن
علوم الفالحة الحافظة : في االختصاصات التالیة 2019أكتوبر  30 إلى 2019سبتمبر غّرة یوم منوذلك  9201/2020

  ة.ھندسة الصناعات الفالحیووالمستدامة وعلوم المیاه وعلوم البیئة والعلوم البیولوجیة الدقیقة والجزیئیة وعلوم السموم 
  

ماجستیر أو الثالث سنوات في مرحلة  ال(یتعیّن على المترشح  أن  یكون غیر راسب طیلة المرحلة الثانیة   :شروط المشاركة

  وتتوفر فیھ الشروط التالیة:) الدراسات الھندسیة
  
 بالنسبة للطلبة المحرزین على شھادة مھندس أو بیطري: )1
على األقل في شھادة الباكالوریا وأن یكون متحصال على معدل للشھادة   12/20على الطالب أن یكون متحصال على معدل   أ/

(معدل مجموع مواد السنوات الثالث / مجموع ضوارب المواد بدون احتساب مشروع ختم الدروس والتربصات) ال یقل على 
12/20 
 ئل على دفعتھ% األوا5أو أن یكون األول أو من بین ال  ب/
 )(معدل الشھادة دون اعتبار مشروع ختم الدراسات 13/20أو أن یكون متحصال على معدل یساوي أو یفوق   ج/

 
) أوشھادة M1+M2أوماجستیر بحث (  (M2)بالنسبة للطلبة المحرزین على شھادة مھندس مع ماجستیر بحث )2

 :(M2) بیطري مع ماجستیر بحث
  (المناقشة) (M2) یكون ناجحا من الدورة الرئیسیة بمالحظة حسن جدّا في أن
 
 لطلبة المحرزین على شھادة ماجستیر بحث (نظام قدیم):لبالنسبة  )3

   أن یكون ناجحا من الدورة الرئیسیة
  

  .بالسلطة التقدیریة المطلقة في تقییم ملفات المترشحین تتمتع لجنة الدكتوراه بجامعة جندوبة

 

 من الوثائق التالیة:   یتكون ملف الترشح

  سیرة ذاتیة  
   إستمارة الترشح تسحب من إدارة المعھد أوعلى موقع الواب(www.uj.rnu.tn) 
  نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة 
  نسخة مشھود بمطابقتھا لألصل من جمیع بطاقات األعداد وشھائد النجاح وشھائد التخرج والبكالوریا 
  (إن وجدت) نسخة من المقاالت أوالمداخالت العلمیة 
 

  یتم إرسال ملفات الترشح للتسجیل بالسنة األولى دكتوراه عن طریق البرید المضمون الوصول على العنوان التالي: 
 الدكتوراه  لجنة العلم أنّ  مباشرة بمقّر الجامعة مع أوتودع   8189جندوبة  -شارع إتحاد المغرب العربي   -جندوبة جامعة 
 .بالغھذا الآلیّا كّل ملّف یرد علیھا منقوصا من إحدى الوثائق المنصوص علیھا في ترفض 

  
 جنةللاتقدیم عرض أمام ، یتعین على المترشحین المقبولین الدكتوراه بعد تقییم ملف الترشح وموافقة لجنة :  مالحظـــة

  تسجیلھم. ولى وإتمام ملفاتلھم بالسنة األقبل الموافقة النھائیة على تسجی لدكتوراهل الفرعیة
  


