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 ما بعد الدكتوراه طلبةإلنتداب  عقود بحثنشر بالغ إلبرام 

 (STICODE ) علوم و تكنولوجيات اإلعالمية و اإلتصال و التصميم: مدرسة الدكتوراهفي إطار 
 

 21/12/1112منوبة في 

 

 عالناإل نص  : 20الفصل 

 

به  تعلم المدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية ممثلة في شخصها السيدة مديرة المدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية و بطلب تقدم

  فتح علوم و تكنولوجيات اإلعالمية و اإلتصال و التصميم :  مدرسة الدكتوراهمنصف طاجينة المشرف على  األستاذ 

 12من بداية  أشهر  21غير قابل للتجديد و لمدة  بحثما بعد الدكتوراه في صيغة عقد  ينباحث لبةط طباب الترشح لخط

 .1112  مارس

 

 

 التأهيل المطلوب: 20الفصل 

 

 : حسب االختصاصات التالية  شهادة الدكتوراه في ميادين اإلعالمية   : *الشهادة العلمية المطلوبة

 

- Technologie Web et Multimédia  

- Systèmes Intelligents et Décision  

- Systèmes d’Informations et Génie Logiciel      -  

 

 
 

 1112 مارس 12أشهر بداية من  21مدة العقد  : 23الفصل 

 

 التأجير الشهري : 24الفصل 

 

 . كأجر شهري خام( د.ت  2011 ) تم تحديد
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 كيفية الترشح: 25الفصل  

 

أجل لقبول المطالب للترشح للخطة المذكورة أعاله و يتم إيداعها بمكتب الضبط أو كأخر  1112جانفي  12تم تحديد 

 إرساله عبر البريد السريع .

 

كل مطلب يرد بعد اآلجال ) ختم مكتب الضبط أو ختم البريد هو الذي يحدد تاريخ اإليداع( يعتبر مرفوض و ال تتم 

 دراسته .

 

 مكونات ملف الترشح  : 20الفصل 

 

 شح مطلب تر -

 

 السيرة الذاتية مع المؤيدات  -

 

العلمية و المداخالت في إطار المؤتمرات الدولية و الوطنية مع نسخة من الصفحة األولى لكل مقال  تقائمة في المقاال -

 علمي

  

 نسخة مطابقة لألصل من الشهائد العلمية  -

 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 

لتسلم وثائق قصد  باإلدارةواالتصال  10عند القبول يجب على المترشح تقديم شهادة طبية حديثة العهد وبطاقة عدد  -

 اتمامها.

 

 
 


