وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منوبة
مصلحة إطار التدريس واإلطار اإلداري والفني والعملة

مطلب انتداب في خطة حرفي

السنة الجامعية 2016/2017

المؤرخ في  4أوت 2008
المرجع ( :طبقا للفصل  8من األمر عدد  6172لسنة 6008
ّ

المتعمق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعميم العالي والبحث وقواعد سيرها )

املؤسسة املطلوبة

االختصاص

االسم و اللقب .............................................. :
المهنة الحالية.............................................. :

تاريخ و مكان الىالدة ................................ :
المؤسسة................................................ :

العنىان .......................................................:

الهاتف ...................................................:

المواد المزمع تدريسها في االختصاص المذكور :
......................................................... -7

............................................................. -3

..........................................................-6

..............................................................-4

الشهادات المتحصل عليها ( :إن وجدت).

الشهادة

االختصاص

الباكالوريا
شهادة األستاذية أو شهادة معادلة
شهادة الدراسات المعمقة (الماجستير)
شهادات عممية أخرى

شروط االنتداب :
 – 1أقدمية ال تق ل عن  11سنوات في مجال االختصاص.
 – 2شهرة معترف بها.
 – 3مشاركة في معارض و عروض مختصة بتونس و( /أو) بالخارج.
 – 4مساهمات في مجال التكوين.

التاريخ

املالحظة

املؤسسة

إني الممضي (ة) أسفمو  .........................................صاحب (ة) بطاقة التعريف الوطنية عـدد .............................
المسممة ب.........في  .............أشيد أن الوثائق و المعمومات التي يتضمنيا مطمبي ىذا ،صحيحة و تامة.
منوبة في 2016................
اإلمضاء

رأي ا لمجلس العلمي بالمؤسسة المطلوبة :

اإلمضاء و الختم

رأي رئي ـ ـ ـ ــس الجامع ـ ـ ـ ـ ــة :

اإلمضاء و الختم
الوثائق المصاحبة حتما لمطلب الترشح :
-1

نسختان من السيرة الذاتية

-2

نسختان من بطاقة التعريف الوطنية

-3

مضمونان من دفاتر الحالة المدنية

-4

نسختان مطابقتان لألصل من كل شيادة عممية ( أو مينية ) متحصل عمييا ابتداء من البكالوريا (إن وجدت).

-5

نسختان مطابقتان لألصل من قرار المعادلة بالنسبة إلى كل شيادة عممية أجنبية (إن وجدت).

-6

نسختان من قائمة في األعمال المنجزة

-7

نسختان مطابقتان لألصل من شيادة في الخبرة مسممة من طرف ىيكل أو مؤسسة رسمية

-8

نسخة من كشف اليوية البنكية أو البريدية مدون بو رقم الحساب الجاري مكونا من عشرين رقما.

-9

األصل من الترخيص القـانوني المسـمم مـن المؤسسـة األصـمية المنتسـب إلييـا حـول التـدريس طـوال مـدة العقـد(في حـدود
 8ساعات)

مالحظات ىامة :

* كل مطمب ال يحتوي عمى جميع الوثائق المذكورة أعاله يعتبر الغيا.

* ال تقل مدة العقد عن ستة أشير ( )60و ال تتجاوز عشرة أشير (.)06

* االختصاصات المعنية بانتداب الحرفيين ىي التالية :
 -النحت

 فنون النقش عمى الحجر الحفر -الرسم

 الرسم الزيتي الرسم عمى الحرير -فنون الخط

 عمم الرسوم فنون الخشب فنون البمور -المحام

 -الحدادة

(*) ىذه القائمة قابمة لممراجعة و التحيين سنويا

-La sculpture

- La sculpture sur pierre

- Gravure

- Le dessin

– La peinture
– La peinture sur soie

– Calligraphie

– Infographie

– Les arts de boiserie

– Les techniques du verre

– La soudure

- La ferronerie

 -الجص

 فنون الطباعة -صناعة النسيج

 تصميم األزياء -الخياطة

 -تصميم األثاث

 تصميم داخمي تصميم منتوج -الموسيقى

- Le staff

- La sérigraphie

- Le tissage

- Design vêtement

- La couture

- Design meuble

- Décoration de l'intérieur
- Design produit

- La musique

 الفنون السمعية البصرية - Les techniques audio visuelles)(Multimedia
 -الفنون الركحية

- La sénographie

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منوبة
مصلحة إطار التدريس واإلطار اإلداري والفني والعملة

مطلب تجديد* انتداب في
خطة حرفي

السنة الجامعية 2016/2017

المؤرخ في  4أوت 2008
المرجع ( :طبقا للفصل  8من األمر عدد  6172لسنة 6008
ّ

المتعمق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعميم العالي والبحث وقواعد سيرها )

املؤسسة املطلوبة

االختصاص

االسم و اللقب .............................................. :
المهنة الحالية.............................................. :

تاريخ و مكان الىالدة ................................ :
المؤسسة................................................ :

العنىان .......................................................:

الهاتف ...................................................:

المواد المزمع تدريسها في االختصاص المذكور :
......................................................... -7

............................................................. -3

..........................................................-6

..............................................................-4

الشهادات المتحصل عليها ( :إن وجدت).

الشهادة

االختصاص

الباكالوريا
شهادة األستاذية أو شهادة معادلة
شهادة الدراسات المعمقة (الماجستير)
شهادات عممية أخرى

شروط االنتداب :
 – 1أقدمية ال تق ل عن  11سنوات في مجال االختصاص.
 – 2شهرة معترف بها.
 – 3مشاركة في معارض و عروض مختصة بتونس و (/أو) بالخارج.
 – 4مساهمات في مجال التكوين.
* تجديد (أول،ثان،ثالث)....

التاريخ

املالحظة

املؤسسة

إني الممضي (ة) أسفمو  .........................................صاحب (ة) بطاقة التعريف الوطنية عـدد .............................
المسممة ب.........في  .............أشيد أن الوثائق و المعمومات التي يتضمنيا مطمبي ىذا ،صحيحة و تامة.
منوبة في 2016................
اإلمضاء

رأي المجلس العلمي بالمؤسسة المطلوبة :

اإلمضاء و الختم

رأي رئي ـ ـ ـ ــس الجامع ـ ـ ـ ـ ــة :

اإلمضاء و الختم

الوثائق المصاحبة حتما لمطلب الترشح :
-1

مضمونان من دفاتر الحالة المدنية

-2

نسـةة مـن كشـف اليويـة البنكيـة أو البريديـة مـدون بـو رقـ الحسـاب الاـار مكونـا مـن عشـرين رقمـا إن وقـ فيـو ت ييــر
مقارنة بالسنة الفارطة.

-3

-4

األصل من الترةيص القـانوني المسـم مـن المؤسسـة األصـمية المنتسـب إلييـا حـول التـدريس طـوال مـدة العقـد(في حـدود
 8ساعات )
نسةتان مطابقتان لألصل من آةر شيادة عممية

مالحظات ىامة :
* كل مطمب ال يحتو عمى امي الوثائق المذكورة أعاله يعتبر الغيا.
* ال تقل مدة العقد عن ستة أشير ( )60و ال تتااوز عشرة أشير (.)06
* االةتصاصات المعنية بانتداب الحرفيين ىي التالية :
 النحت -فنون النقش عمى الحار

-La sculpture
- La sculpture sur pierre
- Gravure

 -الحفر

- Le dessin

 الرس الرس الزيتي -الرس عمى الحرير

– La peinture

 الاص فنون الطباعة صناعة النسيج تصمي األزياء -الةياطة

- Le staff
- La sérigraphie
- Le tissage
- Design vêtement
- La couture

– La peinture sur soie

 -تصمي األثاث

- Design meuble

 -فنون الةط

– Calligraphie

 -تصمي داةمي

- Décoration de l'intérieur

 -عم الرسو

– Infographie

 -تصمي منتوج

 فنون الةشب -فنون البمور

– Les arts de boiserie
– Les techniques du verre

 المحا الحدادة(*) ىذه القائمة قابمة لممرااعة و التحيين سنويا

 الموسيقى -الفنون السمعية البصرية

– La soudure
- La ferronerie

- Design produit
- La musique
- Les techniques audio visuelles
)(Multimedia

 -الفنون الركحية

- La sénographie

