
 تكميلي بـــــــــــــــــالغ
خالل السنة الجامعية  قدينامتع حاجة المؤسسات الجامعية إلى مدرسينلتحيين  تبعا

معة ادعو ج، تكلكترونيمادة اإلو جيوماتيكالجيولوجية والعلوم ال دةمافي  2022/2023

بالجامعة وذلك  الضبطداع مالفاتهم بمكتب يتونس المنار المترشحين المذكرين أسفله الى إ

 : 2022أكتوبر  25إلى  18من 

 
 

Pédologie 

 اللقب االسم رقم المطلب التّرتيب

 الهاشمي سارة 415 1

 نيفر اكرام 2112 2

 العالني منال  1364 3

 اللواتي  ضحى  355 4

 الحبيب  رانية  1566 5

 جماعي  صبرين 1179 6

 بو األعراس مريم 965 7

 طريفي مريم 2564 8

 بنسيدهم قمر 1268 9

 بريني نعيمة 411 10

 معتوق سعاد 629 11

 التليلي أحالم 693 12

 الطريقي سلسبيل 1183 13

 

Géographie physique et cartographie 
 

 التّرتيب رقم المطلب االسم اللقب

 1 1529 حسام الدين السماتي

 2 2376 شهرالدين ناجي

 3 1785 عبد المجيد  المسعدي

 4 1543 محمد صبري العرفاوي

 5 77 هدى سويلمي

 6 1741 رباب  وهيبي

 7 2693 خولة ورغي

 8 1256 صباح الصغير

 9 121 اية التومي

 10 384 السيدة فرح بدرالدّين

 11 2394 أمل القويد 

 12 2600 هاجر هميلة

 

 

 

 



SIG: Système d'Informations Géographiques 

 
 اللقب االسم رقم المطلب التّرتيب

 بوغريو آمنة  1075 1

 المومني يحي 1323 2

 الدخاله بلقاسم 1875 3

 نصري  غادة  1955 4

 العيادي رحمة 1838 5

 الحداد رمضان 2186 6

 الخميري خولة 2507 7

 القرمازي آمنة 526 8

 القاسمي أنيس 403 9

 نصيبي كوثر 301 10

 الحنيني جواد أسماء 981 11

 بنعثمان ضحى 405 12

 منصري كريم 713 13

 عليات فاتن 1259 14

 كالعي عادل  814 15

 بوزيد ايناس 1895 16

 الضويوي  صبرة  55 17
 

Minéralogie 
 

 اللقب االسم رقم المطلب التّرتيب

 قمودي   أمل 873 1

 قرين أميمة 1037 2

 كمون نوفل 550 3

 الخياري ايمان 2643 4

 الهمامي فاتن  608 5

 بن عمر  الفة  2495 6

 الحجري هدى 1899 7

 عبيد ريم 879 8

 إبن سعيد وفاء 2155 9

 بن عمار صبرين  1871 10

 الدالي مروى 1431 11
 

Géomatique/géomodelisation 
 

 اللقب االسم رقم المطلب التّرتيب

 قم   بية 1641 1
 

 

 

 

 الوثائق الاّلزمة لتكوين ملف الترّشح:



-www.utm.rnu.tn/concours : مطلب ترّشح يُسحب من منظومة التّسجيل عن بعد .1

enseignant 

 نسخة من بطاقة التّعريف الوطنية، .2

 سيرة ذاتيّة مفّصلة تتضّمن قائمة في أشغال البحث، .3

 نسخة من كل شهادة علميّة متحّصل عليها ابتداًء من الباكالوريا، .4

 من كل قرار معادلة بالنّسبة إلى الشهادات األجنبية، نسخة .5

 نسخة من كشوف األعداد لكل سنة جامعية، .6

مطبوعتا االلتزام والتصريح على الّشرف تُسحبان من موقع واب الجامعة وتُمَضيان  .7

 وتودعان في الملف،

 (،إن وجدت) شهادة تُثبت التّدريس بصفة عرضية .8

)نسخة من الّصفحة األولى من المقاالت  مدّعمات األعمال العلمية للمترّشح .9

 .والمداخالت(

 تنبيهات هامة:

والمطالب غير المودعة مباشرة بمكتب  ال تُقبل المطالب الواردة خارج اآلجال ●

 الضبط. 

 يُعتبر ملغى كل مطلب ال يحتوي على إحدى الوثائق المطلوبة. ●

 ال يحّق للمترّشح أن يتقدّم إال بمطلب واحد في اختصاص واحد. ●

يُعيّن مكان العمل حسب حاجيات المؤسسات وتُقّرره الجامعة بناًء على اقتراح اللّجان  ●

 العلميّة.

 بها )ال تُحتسب العقود التي تمتّع ثالث سنوات ـــــدّ األقصى للتمتّع بالعقودالحـــــــــ ●

 قبل الحصول على الدّكتوراه(. المترشح

 

 


