
 

 

 
 2021-2020انتداب مدرسين متعاقدين بعنوان السنة الجامعية  بالغ

 
للعمل بالمؤسسات الجامعية الراجعة إليها بالنظر  فتح باب الترشح للتعاقد مع مدرسين جدد القيروانتعتزم جامعة 

 وفقا للصيغتين التاليتين: )بالقيروان، سيدي بوزيد و القصرين( 

 

 دة الدكتوراه.عقد خاص بالمتحصلين على شها -1

ن في أطروحة الدكتوراه من السنة الثانية إلى السنة الرابعة بعنوان السنة عقد خاص بالطلبة المسجلي -2

 .2021-2020الجامعية 

 

 :التالية االختصاصاتفي  وذلك

 

 ملتيميديا، ،هندسة البرمجيات و نظام المعلومات اتصاالت، شبكات إعالمية، ، محاسبة، اإلعالمية،مالية 

 ، منتوج، تصميم فضاء متصمي ،)تنشيط (علوم ثقافية  ،علوم التربية الفرنسية،
 

 عبر موقع الواب: مطبوعة الترشحسحب بفعلى الراغبين في الترشح أن يبادروا 

k.rnu.tn-www.univ 

البريد المضمون  2020اكتوبر  8 الخميستوجيههـا إلى جامعـة القيروان في أجـــل ال يتعدى يوم وتعميرها و

مرفوقة بالوثائق  3100القيروان  ماندار األ الطريق الحزاميةجامعة القيروان،  الوصول على العنوان التالي:

 التالية:

 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. -

 سيرة ذاتية مفصلة. -

 ابتداءالشهادات األجنبية(  إلى نسخ مطابقة لألصل من الشهادات العلمية )أو من قرارات المعادلة بالنسبة -

 .إلى شهادة الدكتوراه من الباكالوريا

نسخة من شهادات الترسيم بشهادة الدكتوراه وتقرير األستاذ المشرف على األطروحة )بالنسبة لغير  -

 متحصلين على الدكتوراه(.ال

 من الباكالوريا. ابتداءنسخ من بطاقات األعداد  -

 )إن وجد(. يثبت التدريس بصفة عرضية ما -

 امعة(.)تسحبان من موقع واب الج والتصريح على الشرف االلتزاممطبوعتا  -

 )إن وجدت(. العقود المبرمة خالل السنوات الفارطةنسخ من  -

  ...(ملتقيات علميةمشاركة في  دراسات، )أشغال البحث، مقاالت، منشورات، نسخ من اإلنتاج العلمي -

 صورة شمسية تلصق على مطبوعة الترشح. -

 ظرف مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يحمل عنوان المترشح بكل دقة. -

 

 هام: تنبيه

 

 .ترشحال مطبوعةتوي على ال تحال تقبل الملفات التي  -

 الظرف الخارجي يجب أن يتضمن القصاصة الموجودة بالموقع و ذلك بعد تعميرها بكل دقة.  -

 التي ترد بعد اآلجال.أو في الملفات الناقصة  ال يقع النظر -

في صورة قبول المطلب نهائيا ال يمكن للمترشح تعاطي أي نشاط مهني آخر بمقابل، و ال يتمتع بمنحة أو  -

 بقرض جامعي طوال مدة صلوحية العقد.
 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة القيروان
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