اجلمهورية التونسية

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
****
جامعــة جندوب ــة
****

ب ـ ـ ـ ـ ـالغ
يتعلق إبنتداب مدرسني متعاقدين بعنوان السنة اجلامعية 2021/2020
تعتزم جامعة جندوبة فتح ابب الرتشح إلبرام عقود بعنوان السنة اجلامعية  2021/2020وذلك ابلنسبة
للمتحصلني على شهادة الدكتوراه واملسجلني بشهادة الدكتوراه وفقا للشروط التالية:
ابلنسبة للمتحصلني على شهادة الدكتوراه:
 متحصل على شهادة الدكتوراه يف اتريخ غلق الرتشحات. عدم احلصول على أكثر من عقد تدريس بصفة متحصل على شهادة الدكتوراه جبامعة جندوبة أوإبحدى اجلامعات التونسية األخرى (ال حتتسب العقود اليت حتصلوا عليها قبل شهادة الدكتوراه).
مالحظة هامة :إمكانية قبول مرتشحني سبق أن حتصلوا على عقدين بصفة متعاقد متحصل على
شهادة الدكتوراه وذلك بتمديد فرتة التعاقد من  3إىل  4سنوات.
ابلنسبة للمسجلني بشهادة الدكتوراه:
 تسجيلني على األقل وأربعة على األكثر بعنوان السنة اجلامعية .2021/2020 عدم احلصول على أكثر من عقد تدريس مهما كان نوعه جبامعة جندوبة أو إبحدى اجلامعات التونسيةاألخرى.
وذلك للعمل ابملؤسسات اجلامعية الراجعة ابلنظر جلامعة جندوبة يف اإلختصاصات التالية:
اإلختصاص

املالحظات

علوم قانونية
تسويق
حماسبة
إدارة أعمال
طرق كمية
علوم إقتصادية
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إعالمية
رايضيات
أملانية
إنقليزية
فرنسية
تفكري إسالمي
اتريخ
فلسفة
عربية
فيزايء

عقـود خاصة للمتحصلني على شهادة الدكتوراه فقط

كيمياء
علوم طبيعية
علم النفس
فنون تشكيلية
موسيقى
مسرح
تصميم املنتوج
تقنيات السمعي البصري
تصميم الفضاء
علوم بيولوجية

عقـود خاصة للمتحصلني على شهادة الدكتوراه فقط

فعلى الراغبني يف الرتشح أن يبادروا يسحب مطلب الرتشح عرب موقع الواب اخلاص ابجلامعة

( )www.uj.rnu.tnوتعميه بكل دقة وإرساله مصحواب ابلواثئق الالزمة بداية من يوم  18أوت  2020إىل
غاية يوم  31أوت  2020وجواب عن طريق الربيد املضمون الوصول على العنوان التايل:

جامعة جندوبة املركب اجلامعي شارع إحتاد املغرب العريب جندوبة 8189

مالحظة هامة

 ال تقبل امللفات اليت تودع مباشرة مبكتب الضبط. -ال ينظر يف امللفات الناقصة أو اليت ترد بعد يوم  31أوت ( 2020يعتمد يف ذلك على ختم مكتب الربيد).
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