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 كتوراه المعنون بـ:بخصوص التّكوين في الدّ  الّشراكة : موافقة علىالموضوع

.................................................................. 

 

ح جامعة )أو المركز الجامعي( اوفق  لهذه الوثيقة، تصر 

................. بموافقتها على المساعدة على ...................................................
 فترة تأهيله. ، وذلك طيلةعالهلنيل شهادة الد كتوراه المبي ن أكوين اإلشراف في الت  

 عبر: ذات الت كوين تلتزم بالمشاركة في المؤس سةوعليه، فإن  

 ،المشاركة في الملتقيات والورشات والمحاضرات المنظ مة في إطار الت كوين 

 ،المشاركة في لجان المناقشات 

  والمادية.الت عاون في استغالل الوسائل البشرية 
 

 

 :اقانون   إمضاء الشخص المخّول

 

 الوظيفة:

 

 التّاريخ:
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 (وثيقة رسمية عليها رمز المؤسسة) 

 

 

 رسالة نوايا نموذجية
 

 
 

كتوراه المعنون بـ: موافقة على الّشراكة بخصوص التّكوين في الدّ  :الموضوع

............................................................. 

 الخاص بـ :

.......................................................................................................... 

 

ح  اوفق ................. .............................................مؤس سة لهذه الوثيقة، تصر 
كوين لنيل شهادة في الت   ....... كشريك...............مرافقة جامعة ................... بموافقتها على

ن لها.الد كتوراه المبي ن أ  عاله اهتماما منها بمحاور البحث المتضم 

 :ما يأتيل دورنا فيتمث  ويلمشروع ذات الت كوين، د انضمامنا ، نؤك  وعليه

 .المشاركة في تحضير موضوع البحث 

 في إطار التكوين،المشاركة في الملتقيات المنظمة 

   ينان المناقشات كمدعو  المشاركة في لج، 

  ،تحضير أطروحاتهم. طلبة الد كتوراهفي إطاراستقبال عملية  ،قدر المستطاعتسهيل 

بالمهام الموكلة إلينا في إطار شراكتنا في مرتبطة النوف ر اإلمكانيات المادية والبشرية 

 الت كوين قصد تحقيق األهداف المسط رة.

 
 


