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 جامعة قرطاج 
 

 

  

 بــــالغ
بالنسبة إلى السنة   من غير الخبراء تعاقديناملدرسين املحول انتداب وتجديد انتداب 

 2022/2023الجامعّية 
 

 

قـرطاج  تعتزم املتعاقدين    2023/ 2022السنة اجلامعية    بعنوان فتـح بـاب الرتّشحات    جامعة  املدرسين  إنتداب  النتداب وتجديد 

الخبراء غير  التع   من  العال مبؤسسات  الراجعة  ليم  املرفق   ابلنظر،  إليها  والبحث  وذلك يف االختصاصات املفتوحة ضمن اجلدول 
 ووفقا إلحدى الصيغتني التاليتني:

بالدكتوراه .  1 بالطلبة املسجلين  السنة اجلامعّية    بعنوانابلسنة الثانية على أدىن تقدير والسنة الرابعة على أقصى تقدير )  عقد خاص 
2022 /2023) ، 

 . عقد خاص باملتحصلين على شهادة الدكتوراه .2
 

 شروط املشاركة:

 خلطة مدرس متعاقد: يشرتط يف املرتشح
 أن يكون حامال للجنسية التونسية،  -
ابلسنة الثانية على أدىن   ابلدكتوراه  أو مسجال  2022/2023السنة اجلامعّية  قبل مفتتح    على شهادة الدكتوراه  أن يكون متحصال  -

 ، (2023/ 2022السنة اجلامعّية   بعنوانلرابعة على أقصى تقدير )تقدير والسنة ا
 وميكن قبول ترشحات املتحّصلني على شهادة الدكتوراه والذين متتعوا سابقا بعقود للتدريس وهم بصدد إجناز األطروحة. 

( بعقدي  سابقا  متتعوا  والذين  الدكتوراه  شهادة  على  املتحّصلني  ترشحات  قبول  ميكن  ب02كما  تدريس  لشهادة  (  حامل  صيغة 
 الدكتوراه.

 املشاركة: طريقة

عرب الرابط   موقع واب جامعة قرطاج  علىوجواب وحصراي    الراغبني يف الرتشح إلحدى الصيغتني املذكورتني التسجيل عن بعد  يتعنّي على
من  trat/index.htmlhttp://www.ucar.rnu.tn/Con  :التال غاية    2022  أوت  18يوم    بداية    2022  أوت  28إىل 

 ملف الرتشح. رفضبكل دقة علما وأن كل تصريح غري صحيح سينجر عنه   وبةطلامل املعطيات وتعمري بدخول الغاية
( عقده  جتديد  يف  نيتها  عن  املؤسسة  أعربت  الذي  املتعاقد  للمدرس  اثن ابلنسبة  اب  عقد  للمسجلني  اثلث    /لدكتوراه  ابلنسبة  عقد 

الدكتوراه الصيغة  ابلنسبة حلاملي شهادة  واب (بنفس  موقع  على  برتشحه  تقّدمه  بذلك حال  وإعالمه  آلية  بصفة  قبوله  فإنه سيقع   ،
سيقع ترتيبها تفاضليا حسب العدد   حيثة،  جديد  تانتدااب  هاخضع للتقييم ابعتبار تس  اترتشحالاجلامعة. ويف ما عدا ذلك فإن كل  

الجتياز    " من املرتشحني لدعوهتم عرب الربيد االلكرتوينListe restreinteوضبط قائمة مقتضبة "   (Scoreمن املنظومة )  املسند هلا

http://www.ucar.rnu.tn/
http://www.ucar.rnu.tn/Contrat/index.html
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صرّح هبا عند التسجيل املقّدمة مع املعطيات امل  بعد التثبت من تطابق الواثئق  اختبار شفاهي أمام جلنة حمدثة ابملؤسسة املطلوبة، وذلك
 عن بعد على موقع واب اجلامعة.

 الوثائق املطلوبة:
 ، ـوطنيــةف الـريـبطاقـة التع ة مننسخ -
 ، من الشهـادات العـلميــة املتحصــل عليـها ة نسخ -
      ،من قرار املعادلة ابلنسبة إىل الشهادات األجنبيــة ة نسخ -

 ، ري املتحصلني على شهادة الدكتوراه(نسخة من شهادات التسجيل ابلدكتوراه )لغ  -
   بشهادة الدكتوراه(، و قرض جامعي )للمسجلنيأنسخة من شهادة يف عدم التمتع مبنحة  -
 يتم حتميلهما من موقع الواب اخلاص ابجلامعة.  ابإلمضاء مطبوعتا االلتزام والتصريح على الشرف يف نسختني أصليتني معرّفتني -
 ت املصرّح هبا خالل تسجيل الرتّشح ابملنظومة.كل وثيقة تُدّعم املعطيا  -
 

 " فضاء  على  رقمية  صيغة  يف  الواثئق  هذه  إدراج  مرتّشح  كل  على  ملف   " Driveيتعنّي  داخل  وجتميعها  به،  اخلاص 
(Dossier/Folder  مث )   إحداث(،  تشاركي  )  (Lien de partage non limitéرابط  امللف  (  Dossier/Folderهلذا 

 املخصصة لذلك مبنظومة تسجيل الرتّشح.   خلانة وتعمريه اب
 ال يتم إرسال الواثئق املطلوبة واملدّعمة للرتّشح عرب الربيد وال يتم إيداعها مبكتب ضبط اجلامعة أو املؤسسة املطلوبة.وابلتال،  

 

 

 : تنبيه هام

 ال ميكن للمرتشح أن يتقّدم أبكثر من مطلب ترشح. -
على   الرتّشحعند تسجيل  واملعطيات املصرّح هبا    )يف صيغة رقمية(   وجود تضارب بني الواثئق املقّدمةيتم إقصاء املرتشح آليا يف صورة    -

 موقع واب اجلامعة. 
مباشرة عملهم ابملؤسسة يف  على املرتّشحني املعنيني ابلتجديد والذين مت إعالمهم بقبوهلم عند تقدمي ترشحاهتم على موقع واب اجلامعة،  -

 . 2023/ 2022ة  السنة اجلامعيّ مفتتح 
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