االدارة العامة للمصالح المشتركة

ب ـ ـ ــالغ
حول انتداب مدرسين متعاقدين لفائدة المعهد العالي للخطابة واإلرشاد الديني بالقيروان
خالل السداسي الثاني من السنة الجامعية

8102-8102

تعتزم وزارة الشؤون الدينية بالتنسيق مع جامعة الزيتونة فتح باب الرتشح النتداب مدرسني متعاقدين تونسيني ،خالل السداسي الثاين من السنة
اجلامعية  ،8102-8102لفائدة املعهد العايل للخطابة واإلرشاد الديين بالقريوان ،يف االختصاصات املنصوص عليها باجلدول املرفق ووفقا
إلحدى الصيغتني التاليتني :
 -0الصنف األول  :عقد خاص باملتحصلني على شهادة الدكتوراه أو مقرر معادلة.
 -8الصنف الثاني  :عقد خاص بالطلبة املسجلني بشهادة الدكتوراه.
الشروط المطلوبة :
الصنف األول  - :متحصل على شهادة الدكتوراه أو مقرر معادلة بالنسبة لشهادة الدكتوراه األجنبية،
 عدم احلصول على أكثر من عقد تدريس جبامعة الزيتونة أو بإحدى اجلامعات التونسية األخرى ،علما وأنه يمكن قبولترشحات الطلبة المتحصلين على شهادة الدكتوراه والذين تمتعوا بعقود سابقة كمدرسين مسجلين بشهادة الدكتوراه.
الصنف الثاني  - :التسجيل بالسنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة بشهادة الدكتوراه بعنوان السنة اجلامعية ،8102 -8102
 عدم احلصول سابقا على أكثر من عقد تدريس جبامعة الزيتونة أو بإحدى اجلامعات التونسية األخرى.االختصاصات المطلوبة
الفقه
الحقوق
اإلعالمية

نوع العقد
متعاقد حامل لشهادة الدكتوراه
متعاقد مسجل بشهادة الدكتوراه

العدد المطلوب
10
10
10

مدة العقد
السداسي الثاين من السنة
اجلامعية 8102-8102

فعلى الراغبني يف الرتشح والذين تتوفر فيهم الشروط املطلوبة سحب مطبوعة الرتشح من موقع الواب اخلاص بوزارة الشؤون الدينية

( )www.affaires-religieuses.tnأو من موقع الواب اخلاص جبامعة الزيتونة ) )www.uz.rnu.tnوتعمريها بكل
دقة وإرفاقها بالوثائق الالزمة (املنصوص عليها مبطبوعة الرتشح) وإيداعها مباشرة مبكتب ضبط رئاسة اجلامعة أو إرساهلا عن طريق الربيد

الزعيم – 0112 ،تونس .وقد
املضمون الوصول على العنوان التايل  :جامعة الزيتونة 80 ،نهج سيدي أبي القاسم الجليزي  -ساحة معقل ّ

حدد آخر أجل لقبول املطالب يوم الثالثاء  01جانفي .8102
مالحظات هامة :

 -ال ينظر في ملفات المترشحين الذين تحصلوا سابقا على عقدين أو أكثر بجامعة الزيتونة أو بجامعات أخرى.

 كل مطلب ال يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة أو يرد بعد اآلجال المحددة يعتبر ملغى (يعتمد في ذلك على ختم مكتب الضبطومكتب البريد).
 -يتم التعيين بناء على قرار اللّجنة المكلّفة بدراسة الملفات.

