
 اجلمهورية التونسية         

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة سوسة           

 

 متعاقدين مدرسين بالغ انتداب     

 2023-2022للسنة الجامعية 

انتدا  الجامعية    للتدريس   متعاقدين  بتعتزم جامعة سوسة  السنة  المتحصلين   2023-2022بعنوان   من 

 التالية:   االختصاصاتفي  *مبدئياوذلك  تاريخ غلق الترشحاتفي  على شهادة الدكتوراه

أعمال    –اإلعالمية   الكمية    –التسويق    – إدارة  الميكانيكية    – الطرق  المدنية    –الهندسة    – الهندسة 

آلية    -  معالجة اإلشارة والصورة  -   أنظمة كهربائية   -   كوالميكروإلكترونياإللكترونيك    –الرياضيات  

 المحاسبة والمالية.  –  وإعالمية صناعية

 www.uc.rnu.tn جامعة سوسة على الراغبين في الترشح أن يبادروا بالتسجيل عبر موقع  لذا

المطبوعة   بذلك  وتعمير  طباع الخاصة  ثم  دقة  المطلوبة    اوإرفاقه  تهابكل  بالموقع وبالوثائق  المدرجة 
   جامعة سوسة وجوبا عبر البريد المضمون الوصول على العنوان التالي:  إلى اوإرساله

 سوسة  4002 – 526ص.ب (4) شارع خليفة القروي سهلولجامعة سوسة، 

 مع كتابة عبارة " مطلب ترشح للتدريس بصفة تعاقدية " على الظرف الخارجي 

 . على الساعة منتصف النهار 2022 جويلية 26 الثالثاء وذلك في أجل أقصاه يوم

 . شارة أنه ال يجوز الترشح ألكثر من اختصاص ويتحمل المترشح مسؤوليته في اختياره إلهذا وتجدر ا ➢

 ال ينظر في مطالب حاملي شهادة الدكتوراه من المترشحين الذين تحصلوا سابقا على ثالث عقود  ➢

 تنبيه هام: 

 شهادة الدكتوراه أو شهادة نجاح في الدكتوراهال تتم دراسة المطالب غير الحاملة لنسخة من   ✓
 ال تتم دراسة المطالب التي ال تحتوي على الوثائق المطلوبة.  ✓
 ال تتم دراسة المطالب التي يتم ايداعها مباشرة بمكتب الضبط والمطالب الواردة بعد اآلجال.  ✓

تعديلها الحقا  :* ةــمالحظ ويمكن  نهائية  ليست  آنفا  المذكورة  االختصاصات  حاجيات    إن  حسب 
 مؤسساتنا 



 

 .  طبوعة تسحب من موقع واب جامعة سوسةم ❖

 .CVترجمة شخصية مفصلة   ❖

 هادة علمية ابتداء من البكالوريا.سخة من كل شن ❖

 نسخة من كل قرار معادلة بالنسبة للشهادات األجنبية. ❖

 شهادات التسجيل بالدكتوراه.نسخ من ❖

 كل سنوات الدراسة الجامعية. كشوف األعداد بالنسبة إلى ❖

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. ❖

 ( ت )ان وجد او تعاقدية التدريس بصفة عرضية الخبرة في ما يثبت❖

 )مقاالت، منشورات، مشاركات في ملتقيات......(  نسخ من اإلنتاج العلمي❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


