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

مطلب انتداب في خطة خبير متق اعد
للمرة األولى ()10

السنة الجامعية 2016/2017

املؤسسة املطلوبة

االختصاص

االسم .................................................... :
تاريخ الوالدة .......................................... :
المهنت المشغولت قبل اإلحالت على التقاعد..........
المهنت الحاليت ......................................... :

اللقب .................................................. :
العنوان ................................................ :
المؤسست ..............................................:
المؤسست ............................................. :

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

المواد المزمع تدريسها في االختصاص المذكور :
......................................................... -0

............................................................. -2

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

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

الشهادات المتحصل عليها :

الشهادة

االختصاص

املالحظة

التاريخ

املؤسسة

الباكالوريا
شهادة الدراسات الجامعية لممرحمة األولى
األستاذية
شهادة الدراسات المعمقة( أو شهادة الماجستير )
التبريز
الدكتو ار
متخصصة)...
شهادات أخرى ( دراسات عميا
ّ

األنشطة ( العلمية وال مهنية  :تدريس  )...منذ اإلحالة على التق اعد
السنت الجامعيت

طبيعت النشاط

الوضع

مؤسست النشاط

2100 - 2101
2102 - 2100
2103 - 2102
2104 - 2103
2105_-_2104

 -1الجنسية التونسية
 -2عدم تجاوز  07سنة من العمر طيلة مدة صلوحية عقد االنتداب
 -3الحصوووع علووب رتعووة معادلووة علووب اأسووع لرتعووة سووتا محاضوور سعووع ااحالووة علووب التقاعوود ا سووواا عالقطووال العووا
العمومي ) وعصفة استثنائية جدا رتعة ستا مساعد للتعليم العالي
 -4ن يكون اعتصا المعني عاأمر من االعتصاصات التي تشهد ندرة في إطار التدريس عها

و القطووال

إنييالممضض ييال (ة)لأسييه ول............................لحيي(ة)ل(ة)لة (لييرلممالوطييةلممد نطييرل .يي..ل...............ممضس ي ضرلةاييدن.ل ييا................لأشييي.ل
أنلممدث(ئقلدممضل دض(تلمماالطا ضني(لض ةالىذمل،لحةطةرلدا(ضرل.ل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضندةرل ال/.....ل2016/....ل
اإلمضاء

رأي المجلس العلمي بالمؤسسة المطلوبة :

منوبة في

2016/..../......

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

منوبة في

2016/...../......

المراجع :ل_لمألضول...ل1825لمسنرل1993لممضؤوخل ال06لسةاضةول1993لل(لممهحالنل58لدل59ل)لكض(لدلعلانقطةولدماض(ضولةضقا ىلمألضول...ل2877لمسنرل2008لممضؤوخل ال11لأدتل2008ل

ؤوخل ال4لأدتل2008لممضال قلةانظطملممج(ضل(تلدضؤسس(تلممال طملممل(مالدممةةثلدلدم..لسطوى(ل
للللللللللل-لمألضول...ل2716لمسنرل2008لممض ّ

الوثائق المصاحبة حتما لملف الترشح :

نسخا(نلضنلة (لرلممالوطةلممد نطر

-1
ل

نسخا(نلض (ةقا(نلمألحللضنلأ .ىلشي(.ةل .ضطرلضاةحلل .طي(ل

-2

ل

نسخا(نلضنلشي(.ةلممضل(.مرلإذملال قلمألضولةشي(.ةلأجنةطرل

-3

ل

نسخا(نلضنلممسطوةلممذماطر

-4

ل

علةي(للةللمإلة(مرل .ىلمماق(..

-5

نسخرلض (ةقرلمألحللضنللومولمماسضطرل الممواةرلأدلممخ رلممض

-6

نسخرلضنللومولمإلة(مرل .ىلمماق(..ل

-7

ض ضدن(نلضنل( .اولممة(مرلممض.نطر

-8

نسخرلضنلكشةلمميدطرلممةنكطرلض.دنلةولولملممةس()لممج(ويلممضكدنلضنل.شوطنلولض(

ل

ل
ل
ل

مالحظات هامة :

كللض )لاللطةاديل .ىلإة.ىلممدث(ئقلممضذكدوةلأ.الهلطلاةولالغط(.ل



اللطجدزلم ضاوشحلأنلطاق.ملةأكثولضنلض )لدمة..



ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ان.وجلض.ةلح دةطرلمملق.ل الممض.ةلممضضا.ةلضنلغوةلسةاضةولإمىلضد ىلشيولجدط طرلضنلكللسنرلج(ضلطرل

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

مطلب تجديد ٭انتداب في خطة خبير متق اعد

السنة الجامعية 2016/2017

املؤسسة املطلوبة

االختصاص

االسم .................................................... :
تاريخ الوالدة .......................................... :
المهنت المشغولت قبل اإلحالت على التقاعد..........
المهنت الحاليت ......................................... :

اللقب .................................................. :
العنوان ................................................ :
المؤسست ..............................................:
المؤسست ............................................. :

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

الموا د المزمع تدريسها في االختصاص المذكور :
......................................................... -0

............................................................. -2

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

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

الشهادات المتحصل عليها :

الشهادة

االختصاص

املالحظة

التاريخ

املؤسسة

الباكالوريا
شهادة الدراسات الجامعية لممرحمة األولى
األستاذية
شهادة الدراسات المعمقة( أو شهادة الماجستير )
التبريز
الدكتو ار
متخصصة)...
شهادات أخرى ( دراسات عميا
ّ

األنشطة ( العلمية والمهنية  :تدريس  )...منذ اإلحالة على التق اعد
السنت الجامعيت

طبيعت النشاط

الوضع

مؤسست النشاط

2100 - 2101
2102 - 2100
2103 - 2102
2104 - 2103
2105 - 2104

 -1الجنسية التونسية
 -2عدم تجاوز  07سنة من العمر طيلة مدة صلوحية عقد االنتداب
 -3الحصوووع علووب رتعووة معادلووة علووب اأسووع لرتعووة سووتا محاضوور سعووع ااحالووة علووب التقاعوود ا سووواا عالقطووال العووا
العمومي ) وعصفة استثنائية جدا رتعة ستا مساعد للتعليم العالي
 -4ن يكون اعتصا المعني عاأمر من االعتصاصات التي تشهد ندرة في إطار التدريس عها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٭ تجديد أول

و القطووال

إنييالممضض ييال(ة)لأسييه ول............................لحيي(ة)ل(ة)لة (لييرلممالوطييةلممد نطييرل .يي..ل...............ممضس ي ضرلةاييدن.ل ييا................لأش يي.ل
أنلممدث(ئقلدممضل دض(تلمماالطا ضني(لض ةالىذمل،لحةطةرلدا(ضرل.ل
لل لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللضندةرل ال/.....ل 2016/....ل
اإلمضاء

رأي المجلس العلمي بالمؤسسة المطلوبة :

منوبة في

2016/..../......

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

منوبة في

2016/...../......

المراجع :ل_لمألضول...ل1825لمسنرل1993لممضؤوخل ال06لسةاضةول1993لل(لممهحالنل58لدل59ل)لكض(لدلعلانقطةولدماض(ضولةضقا ىلمألضول...ل2877لمسنرل2008لممضؤوخل ال11لأدتل2008ل

ممضؤوخل ال4لأدتل2008لممضال قلةانظطملممج(ضل(تلدضؤسس(تلممال طملممل(مالدممةةثلدلدم..لسطوى(ل
للللللللللل-لمألضول...ل2716لمسنرل2008ل ّ
ل

الوثائق المصاحبة حتما لملف الترشح :

-1

ض ضدن(نلضنل( .اولممة(مرلممض.نطر

-2

نسخرلضنلكشةلمميدطرلممةنكطرلض.دنلةولولملممةس()لممج(ويلممضكدنلضنل.شوطنلولض(ل

ل

لللللللللللللللللل

مالحظات هامة
•لكللض )لاللطةاديل .ىلإة.ىلممدث(ئقلممضذكدوةلأ.الهلطلاةولالغط(ل
•لاللطجدزلم ضاوشحلأنلطاق.ملةأكثولضنلض )لدمة.ل

•لان.وجلض.ةلح دةطرلمملق.ل الممض.ةلممضضا.ةلضنلغوةلأكادةولإمىلضد ىلشيولجدط طرلضنلكللسنرلج(ضلطر

