
 

 

  

 

 معة المنستير  جا               

 بــالغ    
 

 التالية:  االختصاصات   يف  مدّرسنيإبرام عقود ، تعتزم جامعة املنستري  2022-2021يف إطار ااِلستعداد للعودة اجلامعّية  
 

 
 

 
:وفقا للّصيغتني الّتاليتني   

 .2022-2021من الّسنة الثّانية إىل الّسنة الرّابعة بعنوان السنة اجلامعية    املّسجلني ابلدّكتوراهعقد خاّص ابلطّلبة   -
  2021  سبتمب   30تاريخ  بكتوراه  د ويشرتط أن يكون املرتشح متحصال على شهادة ال  حباملي شهادة الدّكتوراهعقد خاّص  -

       . )االستظهار مبا يفيد مناقشتكم لإلطروحة قبل ذلك التاريخ(
 : إجراءات االنتداب

 علوم الرتبية -الفلسفة  ، االيطالية،االسبانيةالنقليزية،ا،الفرنسية  ، العربية  : ابلنسبة للمرتشحني يف اإلختصاصات التالية -
و إرسال ملفاهتم مباشرة دون انتظار   (www.um.rnu.tnعب موقع واب اجلامعة )  ابلتسجيل عن بعد  مطالبون   فإهنم  والرتمجة

يوم امللفات  آخر أجل لقبول  أو مبكتب الضبط للجامعة    الربيد(  )يعتمد ختم مكتبعب البيد مضمون الوصول  القائمة األولية  
 على الساعة منتصف النهار.   2021  أوت   31  الثالاثء

 املنستري 5000شارع الطاهر احلداد   56ب عدد  .العنوان: ص
 ابلنسبة لبقية اإلختصاصات تكون اإلجراءات كاآليت:  -

 التاريخ  االجراء
وا بعد عب موقع  اجلامعة )تسجيل املرتشحني عن  (: إدراج كامل www.um.rnu.tnب 

 املعطيات املطلوبة بكل دقة قصد احتساب جمموع النقاط. 
يوم   للتسجيل  أوت   31  الثالاثءآخر أجل 

 على الساعة العاشرة صباحا.   2021
 2021  سبتمرب  06  اإلثنني  يوم  .اإلعالن عن الرتتيب األويل للمرتشحني

االولية    الذيناملرتشحون   ابلقائمة  أمساؤهم  لكل   رسالإبمطالبون  وردت  املتضمنة  ملفاهتم 
الالزمة  املصرح هبا  قصد    الواثئق  املعطيات  من  املختصةدراستها  و التثبت  اللجنة  ، من طرف 

 .مبكتب الضبط جبامعة املنستري  عب البيد مضمون الوصول أو   وذلك

املطالب  لقبول  أجل   10جلمعة  ايوم    آخر 
 .2021  سبتمرب 

 .2021سبتمرب    17  اجلمعةيوم   اإلعالن على النتائج. بداية  
 .الفرنسيةتدرس هذه  املادة ابللغة  *

 .إن االختصاصات املذكورة آنفا ليست هنائية وميكن تعديلها ضمن بالغ الحق . 1  مالحظة:
اليت تتضمن حمادثة شفاهية، فإنه تتم دعوتكم الحقا للمحادثة من طرف رئيس اجلنة.     ابلنسبة لشبكات املعايري .2    

أولية الرتبية-* الفلسفة-الرتمجة   -االيطالية -االسبانية -االنقليزية-الفرنسية -العربية -الرايضيات-االتصاالت  -عالمية اإل:  قائمة    -علوم 
  .سينوغرافيا -  (.3ds Max-RhinoGOLD-Solidworks)ج   تصميم منتو   -تصميم صورة  -تصميم فضاء -هندسة داخلية

http://www.um.rnu.tn/
http://www.um.rnu.tn/


 

  

 تنبيـه هـام:  
 تقدمي ترّشحاهتم.   2021 -2020ميكن للطلبة املرمّسني ابلسنة الرابعة من الدكتوراه بعنوان السنة اجلامعية   ال -

على عقدين إثنني فأكثر جبامعة املنستري أو إحدى اجلامعات   و املتحصلني سابقا  املسجلني بشهادة الدكتوراه ال ميكن للطلبة   -
 التونسية تقدمي ترشحاهتم. 

تقدمي  - الدكتوراه  بشهادة  مسجلني  كمدرسني  سابقة  بعقود  متتعوا  والذين  للدكتوراه  الوطنية  الشهادة  على  للمتحصلني  ميكن 
 ترشحاهتم.

على   مح يف صورة متتعهم سابقا أبكثر من عقد بعد حصوهلالرتش  الرايضيات  اختصاص   يف  ال ميكن حلاملي شهادة الدكتوراه -
 شهادة الدكتوراه. 

قبول ترشحات املتحّصلني على شهادة الدكتوراه و الذين متتعوا سابقا بعقدي   اإلختصاصات  بقيةميكن إذا إقتضت احلاجة يف   -
 . حامل لشهادة الدكتوراه( تدريس بصيغة  02)
التمتع مبنح التداول أبي جامعة   2022-2021قد معهم بعنوان السنة اجلامعية  ال ميكن للمرتشحني الذين سوف يتم التعا -

 بعنوان السنة اجلامعية املذكورة. 
 

 : الواثئق الالزمة 
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