جايعت صفاقس

كهٍت انعهٕو بصفاقس

إعالم للطلبة المتخرّجيه
كم طانة يتخشج يٍ كهيّح انعهٕو تصفالس يعتزو اإلنتحاق تثهذ شميك عٍ طشيك
انًهحميّح انثمافيّح انتاتعح نهثهذ انًمصٕد ٔيشغة في انحصٕل عهى شٓادج إفادج
عهيّ انمياو تانًشاحم انتانيح:
تمذيى يطهة في انغشض يع إسسانّ إنى إداسج كهيّح انعهٕو تصفالس
)1
ٔيكٌٕ يصحٕب تُسخح يطاتمح نألصم نهشٓادج انُٓائيّح انتي كاٌ لذ
تحصّم عهيٓا يٍ كهيّح انعهٕو تصفالس َٔسخح يطاتمح نألصم نكم كشٕف
األعذاد.
االستظٓاس تٕثيمح تفيذ أٌّ انثهذ انشميك يطهة ْزِ انشٓادج يٍ
)2
انًؤسسح انًعُيّح
تعًيش األًَٕرج انخاص تشٓادج اإلفادج ٔانًٕجٕد أسفم اإلعالو تكم
)3
دلّح
يتىّ تسهيى ْزِ انٕثيمح تعذ  72ساعح يٍ تاسيخ إيذاعٓا تًكتة
)4
انضثط نكهيّح انعهٕو تصفالس
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شٓادج إفادج
ٌشٓذ انكاحب انعاو نكهٍت انعهٕو بصفاقس بأٌّ،
انسٍّذ(ة) ............................ :
حارٌخ انٕالدة ٔ يكآَا ..../../.. :بـ..............
صاحب بطاقت انخعزٌف انٕطٍُت رقى..........................:
قذ حابع دراسخّ انجايعٍت بانًؤسست انًذكٕرة ٔ ححصم عهى إثزْا عهى انشٓادة  ..............بًالحظت
 .................خالل انسُت انجايعٍت . ..../....
ٔٔفقا نهباٌاَاث انخانٍت:
 /1أٌ انبٍاَاث انًذكٕرة .............:
َ / 2ظاو انذّراست حضٕري.
/3انًقز :كهٍت انعهٕو بصفاقس
 /4انذرجت انعهًٍت .................. :
 /5يذّة انبزَايج انخعهًًٍ نٍُم ْذِ انشٓادة  ............:سُٕاث .
 /6انًذّة انفعهٍت انخً قضاْا انطانب نٍُم ْذِ انشٓادة  ................سُٕاث
يٍ  ..../....إنى ...../....
 /7انًؤسست انخعهًٍٍت  :حكٕيٍت
 /8اإلعخًاد األكادًًٌ نكهٍت انعهٕو بصفاقس يٍ قبم انجٓاث انزسًٍت انًخخصت باإلعخًاد األكادًًٌ
فً انجًٕٓرٌت انخَٕسٍت خالل دراست انطانب .
كهٍت انعهٕو بصفاقس يؤسست حكٕيٍت حخضع إلشزاف ٔسارة انخعهٍى انعانً ٔانبحث انعهًً ٔحعخًذ
انُصٕص ٔانقٕاٍٍَ انًُظًت نهخعهٍى انعانً بخَٕس ْٔذِ انشٓادة يعخزف بٓا عهى انصعٍذ انٕطًُ
ٔانذٔنً بًقخضى انُصٕص انًُصٕص عهٍٓا بانشٓادة انًسهًت نهًعًُ باأليز.
سهًج ْذِ انشٓادة بطهب يٍ انًعًُ باأليز نإلدالء بٓا عُذ االقخضاء .
حزر بصفاقس..../../.. :
انكاحب انعاو
رجاء سغذاٌ بٍ يحفٕظ
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