ب ـ ـ ـ ـ ـ ـالغ
 تفتح جامعة تونس املنار باب الرتشح للتعاقد مع مدرسني،2019/2018 يف إطار االستعداد للعودة اجلامعية
:تونسيني حسب الصيغتني التاليتني
عقد خاص بالطلبة املسجلني يف دراسات الشهادة الوطنية للدكتوراه بعنوان السنة اجلامعية

.1

.( )تسجيل سنة ثانية أو ثالثة أو رابعة دون سواها2019/2018
.عقد خاص باملتحصلني على الشهادة الوطنية للدكتوراه

.2

:وهتم هذه العقود االختصاصات واملواد التالية
Algorithme et programmation
Analyse numérique
Automatique et Informatique industrielle
Bactériologie
Base de données
Biologie animale
Biologie cellulaire et moléculaire
Électronique (système embarqué ; microélectronique)
Finances
Français
Génétique
Génie industrielle
Génie Logiciel
Gestion
Immunologie
Informatique
Intelligence Artificielle
Mathématique
Mathématiques et applications avec Matlab
Méthodes quantitatives
Physiologie animale
Physique
Probabilité et statistique
Programmation mobile et répartie
Programmation Web
Système électrique
Traitements d'Images
Virologie fondamentale

 وتعمري2018  أوت15 فعلى الراغبني يف الرتشح التسجيل عن بعد عرب موقع واب اجلامعة في أجل أقصاه يوم
. علما وأن كل تصريح غير صحيح سينجر عنو عدم قبول ملف الترشح،املطبوعة بكل دقة
http/ :www.utm.rnu.tn/concours-enseignant/ :عنوان املوقع

وسيتم الحقا ضبط عدد البقاع املفتوحة لكل مؤسسة حسب حاجياهتا ،كما ستتوىل مصاحل اجلامعة إجراء التقييم
األويل للملفات وترتيبها ترتيبا تفاضليا حسب الفصول  4 ،3 ،2 ،1من شبكة التقييم املصاحبة هلذا البالغ.
روزنامة المناظرة:
-1

فتح باب الرتشحات عن طريق التسجيل عن بعد عرب موقع واب اجلامعة بداية من يوم األربعاء

08

أوت  2018إىل غاية يوم األربعاء  15أوت ( 2018منتصف الليل).
-2

نشر القائمات األولية للمرتشحني املقبولني قبوال أوليا واملتحصلني على أعلى جمموع من النقاط بناء
على املعطيات الواردة يف مطالب تسجيلهم عن بعد يوم اجلمعة  17أوت .2018

-3

قبول ملفات املرتشحني الواردة أمساؤهم يف القائمات األولية مدعمة بكل الوثائق املطلوبة املذكورة
أدناه بداية من يوم االثنين

20

أوت إلى غاية يوم األربعاء

29

أوت

2018

(إىل حدود الساعة

منتصف النهار) وذلك مبكتب الضبط باجلامعة أو عرب الربيد مضمون الوصول مع إشعار بالبلوغ
على العنوان التايل :جامعة تونس المنار -المركب الجامعي فرحات حشاد بالمنار ص.ب .عدد
 ،94الرمانة  -1068تونس.
-4

قبول مطالب إعادة النظر يف جمموع النقاط املتحصل عليها أو يف الرتتيب الوارد يف القائمات األولية.
يدعى املعنيون إىل إيداع مطالبهم باسم رئيس اجلامعة مصحوبة مبلفات ترشحهم مدعمة بكل
الوثائق املطلوبة املذكورة أدناه بداية من يوم االثنين  20أوت إلى غاية يوم األربعاء  29أوت

2018

(إىل حدود الساعة منتصف النهار) وذلك مبكتب الضبط باجلامعة أو عرب الربيد مضمون الوصول
مع إشعار بالبلوغ على العنوان التايل :جامعة تونس المنار -المركب الجامعي فرحات حشاد
بالمنار ص.ب .عدد  ،94الرمانة  -1068تونس.
-5

نشر القائمات النهائية للمقبولني قبوال أوليا مع روزنامة إجراء االختبارات الشفاهية بداية من يوم
االثنين

 03سبتمبر .2018

-6

اإلعالن عن النتائج عرب موقع واب اجلامعة تباعا على إثر مداوالت اللجان العلمية.

-7

مباشرة املتعاقدين اجلدد لعملهم يف مراكز تعيينهم ،باقرتاح من اللجان املعنية ،انطالقا من يوم االثنني
 10سبتمبر .2018

مالحظة :عدد المترشحين المدعوين إلجراء االختبار الشفاىي يمثل أربعة أضعاف عدد البقاع المفتوحة في
كل اختصاص أو مادة.

Nombre de candidats présélectionnés = 4×nombre de postes ouverts
Grille d’évaluation des dossiers des enseignants contractuels (Année universitaire 2018-2019)
N ° C.I.N
Nom
Prénom

:
:
:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Spécialité

:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Type de contrat

:

N°

1




Inscrit en thèse
Docteur

Eléments
d’évaluation

Baccalauréat

Points attribués
Mention/moyenne
Passable (10/11.99)
Assez Bien (12/13.99)
Bien (14/15.99)
Très Bien (>=16)

Type de diplôme

2

Cursus universitaire

Licence+Mastère
Maîtrise + Mastère
Préparatoire+Ingéniorat
Licence+ingéniorat

Points

Score
0
1
2
3

Duré
e
5 ans
6 ans
5 ans
6 ans

Mention du diplôme
Passable
Assez Bien
Bien
Très Bien

../3

Points

D+ 1

10
10
10
10

0
0
0
0
Points
0
3
4
5

Niveau
Niveau d’inscription
en thèse/
Thèse obtenue

Total

2
3
4
Docteur

Points
5
7
10

Score

../15
Score

Score

15
../20

3
Mention en thèse

Mention
Points
Score
Honorable
0
Très Honorable
5
Non Applicable (Thèse étrangère)
5
Communications dans un colloque international ou national = 1pt. (max. 5 com.)
Nombre de communications

4

Production
scientifique

5
../71
Publications dans des revues indexées =3 pts par article (max. 4 art.)
Nombre d’articles

5

Evaluation qualitative
du dossier et
expérience
pédagogique

Score

Score
21
Score

Qualité du dossier et des articles publiés

10

Expérience pédagogique

5

.../75

Score
6

Exposé oral et
discussion avec le jury

Exposé des travaux scientifiques (10 pts)

10

Discussion et questions sur l’exposé (20 pts)

10

Maitrise des connaissances de base dans la discipline postulée (10
pts)

10

.../30

Score Total

…/700

Tunis, le ………….……………
Signatures des Membres du Jury

الالزمة لتووين الملف بالنسبة للمترشحين الذين سيدعون إلى االختبارات الشفاىية:
الوثائق ّ
.1

مطلب ترشح يسحب من موقع واب اجلامعة يتم تعمريه بكل دقة مث إمضاؤه،

.2

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

.3

سرية ذاتية مفصلة تتضمن قائمة يف أشغال البحث،

.4

نسخة من كل شهادة علمية متحصل عليها ابتداء من البكالوريا،

.5

نسخة من كل قرار معادلة بالنسبة إىل الشهادات األجنبية،

.6

نسخة من كشوف األعداد لكل سنة جامعية،

.7

مطبوعتا االلتزام والتصرح على الشرف،

.8

نسخة من شهادات التسجيل بالدكتوراه( ،لغري املتحصلني على شهادة الدكتوراه)،

.9

شهادة تثبت التدريس بصفة عرضية )إن وجدت(،

تنبيهات ىامة:
 ال تقبل مطالب مودعة خارج اآلجال ويعتمد يف ذلك ختم مكتب الضبط باجلامعة سواء مت إيداع امللف
مباشرة أو أرسل عن طريق الربيد.
 يعترب ملغى كل مطلب ال حيتوي على إحدى الوثائق املطلوبة،
 ال حيق للمرتشح أن يتقدم إال مبطلب واحد يف اختصاص واحد،
 تعيني مكان العمل يتم حسب حاجيات املؤسسات وتقرره اجلامعة بناء على اقرتاح اللجان احملدثة
للغرض.
 السقف األقصى للتمتع بالعقود :
أ-

سنتان بالنسبة إىل املسجلني يف شهادة الدكتوراه (حسب الشروط املذكورة أعاله).

ب-

سنتان بالنسبة إىل املتحصلني على شهادة الدكتوراه (ال ُتتسب العقود اليت متتعوا هبا قبل
احلصول على الدكتوراه).

