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بــــــــــالغ
يتعلق بـإنتـــداب مـدرسني متعإقــدين بعنــوان الس نة اجلإمعية
0200/0202
تعتـــزم جإمعــة جندوبة فتــــح بـــإب الرتحش ابمللـــــفإت لنـــتداب مدرســني متعإقــــدين مـــن حإمــــيل شــهإدة ادلكتوراه
أو املسجلــني ـهــإ بعنـــوان الس نة اجلإمعية  0200/0202وذكل لتسديد حإجيإت للمؤسسإت الراجعة الهيــإ ابلنظر يف
املواد التإليــــــة:
العلوم القإنونيـــــــة ،عــــلــوم التصـــرف ،عــــلوم الاقتـــصإد ،الطـــرق المكيــــة ،العــــالميـــة ،العــــالميـــة يف
التصف ،التصإلت ،اللغة والآداب واحلضإرة الانقـلزييـــــة ،اللغة والآداب واحلضإرة الفرنس ية ،اللغة والآداب
واحلضإرة الملــــإنيــة ،الريـــإضيـــإت ،املرسح و فنون العرض ،املوس يق و العلوم املوس يقيــة ،السمعي البصــري ،
العـــلوم والهندسة البيــولوجيـــة ،العلــوم الطبيعيــة ،اجلغرافيإ ،التإرخي ،الفــن التشكييل و التصممي.

رشوط املشإركـــــة
 ابلنس بة للمتحصلني عىل شهإدة ادلكتوراه:
تعط الولوية لهذا الصنف يف اطإر مإ توليه اجلإمعة من أمهية لتحسني تشغيلية حإميل شهإدة ادلكتوراه وفقإ للرشوط
التإليــة:
 أن يكون حإمال للجنس ية التونس ية -حإمال لشهإدة ادلكتوراه بتإرخي يوم غلق الرتحشإت ()2920/90/90

 ابلنس بة للمسجلني بشهإدة ادلكتوراه:
 أن يكون حإمال للجنس ية التونس ية أن يكون ممتتعإ بتسجيلني عىل القل وأربعة عىل الكرث بعنوان الس نة اجلإمعية 0200/0202 عدم احلصول عىل أكرث من عقد تدريس همام اكن نوعه جبإمعة جندوبــــة أو ابحدى اجلإمعإت التونس ية الخرى1

طريقـــة املشإركـــــة
يتعيـــن عىل الراغبني يف الرتحش أن يبإدروا بسحب مطلب تـــرحش خمصص يف الغرض عرب موقع الواب اخلإص ابجلإمعة
( )www.uj.rnu.tnوتعميه بلك دقة وارسإهل مرفقإ ابلواثئق املطلوبة بـداية من يوم  2920/97/27اىل
يـــوم  2920/90/90بدخول الغإية و يرسل وجواب عن طريق الربيد املضمون الوصول مع التنصيص عىل عبإرة "
ل يفتح ،مطلب ترحش بصفة متعــإقد  " 2122/2120عىل العنـــوان الــتإيل :

جإمعة جندوبة ،املركب اجلإمعي دمحم اليعالوي ،شإرع احتإد املغرب العريب ،جندوبة الشاملية

0000

 مــالحظإت هإمـــة
 ل يقع قبول امللفإت املودعة مبإرشة كمكتب الضب . ل يقع النظر يف امللفإت الغي مس توفية للواثئق املطلوبة أو اليت ترد بعد الآجإل احملددة يوم  2920/90/90بدخول الغإية(و يعمتد يف ذكل عىل خمت مكتب الربيد).
مراحل التقيمي:
 الفـــرز الداري للملفإت.
 التقيمي العلــمي الاويل للملفإت وترتيهبإ تفإضليإ مضن قإمئة خمتصة (  )liste restreinteمن قبل جلإن
علمية أحدثت للغرض.
 دعـــوة املتــــرحشني املقبولني لجـــراء الاختبإرات الشفإهيــة (عرب الرسإليإت القصية و عرب موقع واب
اجلإمعة وصفحهتإ الرمسية ).
 العالن عن قوامئ املقبولني هنإئيإ و دعوهتم ملبإرشة معلهم يف املراكز اليت وقع تعييهنم ـهإ.
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