
 
 
 

  2022-2021انتداب مدرسين متعاقدين بعنوان السنة الجامعية  بالغ
  

للعمل بالمؤسسات الجامعية الراجعة إليھا بالنظر (بالقيروان، سيدي   فتح باب الترشح للتعاقد مع مدرسين جدد القيروانتعتزم جامعة 
 وفقا للصيغتين التاليتين: بوزيد و القصرين) 

  
 دة الدكتوراه.عقد خاص بالمتحصلين على شھا -1
 .2022-2021ن في أطروحة الدكتوراه من السنة الثانية إلى السنة الرابعة بعنوان السنة الجامعية عقد خاص بالطلبة المسجلي -2

 
 :التالية االختصاصاتفي  وذلك

  
، محاسبة،  مالية تسويق، ،أعمالطرق كمية، إدارة  ،التصرف علوم ،االقتصادعلوم الرياضيات التطبيقية،  ،األساسية الرياضيات
واإلعالمية اآللية  ملتيميديا، ،ھندسة البرمجيات و نظام المعلومات اتصاالت، شبكات إعالمية،اإلعالمية في التصرف، اإلعالمية،
 ،يةالعرب الكيمياء،  الفيزياء،  ھندسة الطاقة، الھندسة الميكانيكية، األنظمة الكھربائية، ،إلكترونيك والميكرو ، اإللكترونيكالصناعية
تعلمية، ال، تربية إسالمية، (فلسفة حديثة، فلسفة التربية) تاريخ، جغرافيا، علم اآلثار، علوم التراث، فلسفة اإلنقليزية، الفرنسية،

 ھندسة داخلية، ابتكار صناعي، علوم و تقنيات الفنون، تصميم صورة، تصميم منتوج، تصميم فضاء، ،فنون تشكيلية ،علوم التربية
و تقنيات التنشيط، علوم ثقافية  ،القانون الخاص وعلوم اإلجرام قانون خاص، قانون عام،اريخ الفن، نظريات الفن، ت أنفوغرافيا،

 المسرح.
  

  عبر موقع الواب: مطبوعة الترشحبسحب  و التسجيل عن بعدفعلى الراغبين في الترشح أن يبادروا 

.tnk.rnu-www.univ  

عبر البريد المضمون الوصول  2021 أوت 27 الجمعةتوجيھه إلى جامعـة القيروان في أجـــل ال يتعدى يوم وثم طباعة مطلب الترشح 
 مرفوقة بالوثائق التالية: 3100القيروان  دار األمان الطريق الحزاميةجامعة القيروان،  على العنوان التالي:

  
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -
 سيرة ذاتية مفصلة. -
إلى  من الباكالوريا ابتداءالشھادات األجنبية)  إلى نسخ مطابقة لألصل من الشھادات العلمية (أو من قرارات المعادلة بالنسبة -

 .شھادة الدكتوراه
متحصلين على النسخة من شھادات الترسيم بشھادة الدكتوراه وتقرير األستاذ المشرف على األطروحة (بالنسبة لغير  -

 لدكتوراه).ا
 من الباكالوريا. ابتداءنسخ من بطاقات األعداد  -
 (إن وجد). يثبت التدريس بصفة عرضية ما -
 (تسحبان من موقع واب الجامعة). والتصريح على الشرف االلتزاممطبوعتا  -
 (إن وجدت). العقود المبرمة خالل السنوات الفارطةنسخ من  -
  ...)ملتقيات علميةمشاركة في  دراسات، منشورات،  (أشغال البحث، مقاالت، نسخ من اإلنتاج العلمي -
 صورة شمسية تلصق على مطبوعة الترشح. -
 ظرف مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يحمل عنوان المترشح بكل دقة. -

  
 تنبيه ھام:

  
 .ترشحال مطبوعةتوي على ال تحال تقبل الملفات التي  -
  وقع و ذلك بعد تعميرھا بكل دقة. الظرف الخارجي يجب أن يتضمن القصاصة الموجودة بالم -
 التي ترد بعد اآلجال.أو ال يقع النظر في الملفات الناقصة  -
في صورة قبول المطلب نھائيا ال يمكن للمترشح تعاطي أي نشاط مھني آخر بمقابل، و ال يتمتع بمنحة أو بقرض جامعي   -

 طوال مدة صلوحية العقد.
تصريح  ، ال يمكنھم إتمام إجراءات التعاقد إال بعد تقديم ي صورة القبول المبدئيالقانون، و ف اختصاصبالنسبة للمترشحين في  -

 مسلمة من الھيئة الوطنية للمحامين  في عدم التسجيل بالمحاماة أو قرار اإلحالة على عدم المباشرة لمھنة المحاماةعلى الشرف 
 .ھذا البالغ بتاريخ إصدار

 بھا: الحد األقصى في عدد العقود الممكن التمتع  -
 ) سنوات بالنسبة إلى الحاملين لشھادة الدكتوراه.03ثالث ( 
 ) بالنسبة إلى المسجلين بشھادة الدكتوراه.02سنتان ( 
 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة القيروان 


