
                 
 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة منوبة                      
  مصلحة إطار التدريس واإلطار اإلداري والفني والعملة

 

  
  خبيرخبيرمطلب انتداب في خطة مطلب انتداب في خطة 

  غير جامعي للتدريسغير جامعي للتدريس  
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Uالمرجع::U    U ) 2008أوت  4المؤّرخ في  2008لسنة  2716من األمر عدد  8طبقا للفصل 

  ))المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها 
0B1 المؤسسة المطلوبةB االختصاص 

   
 

 
 .............................................. : للقبو ا االسم

 
 ................................:  تاريخ و مكان الوالدة

 ................................................: المؤسسة ..............................................: المهنة الحالية
 ...................................................:الهاتف  .......................................................: العنوان

 
 : المواد المزمع تدريسها في االختصاص المذكور

 
1- ......................................................... 3- ............................................................. 

2-.......................................................... 4-.............................................................. 

  

 :  الشهادات المتحصل عليها
 

 المؤسسة المالحظة التاريخ االختصاص الشهادة
     الباكالوريا 

     أو شهادة معادلةشهادة األستاذية 
 التبريز-
 )الماجستير(شهادة الدراسات المعمقة -
شهادة تمنح في نهاي�ة س�ت س�نوات م�ن الدراس�ات      -

 العليا

    

 مرحلة ثالثة ادكتور -
 اختصاص ادكتور -
 في البحث التعمقشهادة  -
 دولة ادكتور -
 نظام جديد ادكتور -
 التأهيل الجامعي -

    

 
 ...)تدريس،أنشطة مهنية،ندوات،ملتقيات: (األنشطة التي قام بها المعني باألمر

 
 المؤسسة الوضعية طبيعة النشاط السنة

    
    
    
    
    
    

 



 
 
 

 .............................بطاقة التعريف الوطنية عـدد ) ة(صاحب ......................................... أسفله ) ة(إني الممضي 
 .أشهد أن الوثائق و المعلومات التي يتضمنها مطلبي هذا، صحيحة و تامة............. في .........المسلمة ب

  2011...............تونس في                                                                                                                
 اإلمضاء                                                                                                                            

 
 :   رأي المجلس العلمي بالمؤسسة المطلوبة

 
 
 

                                                      
 المؤسسة                                                                               

 الطرف المتحمل للمصاريف المترتبة عن العقد                              
         الوزارة                                                                              

 :  عـــــــــــةرأي رئيـــــــــس الجام
 
 
 
 

 :الترشح  لمطلبالوثائق المصاحبة حتما 
  

 نسختان مطابقتان لألصل من شهادة البكالوريا    -1
 نسختان مطابقتان لألصل من شهادة األستاذية  - 2    
 نسختان مطابقتان لألصل من كل شهادة علمية أخرى متحصل عليها  - 3    
 كل شهادة علمية أجنبيةبالنسبة إلى نسختان مطابقتان لألصل من كل قرار معادلة   - 4    
 نسختان من الترجمة الذاتية    -5    
    

0B6-    مضمونان من دفاتر الحالة المدنية 
    

1B7-             نسختان من بطاقة التعريف الوطنية 
    

2B8-     على الشرف تبعا لألنموذج المصاحب نسختان معرفتان باإلمضاء من التصريح 

 من عشرين رقما انسخة من كشف الهوية البنكية أو البريدية مدون به رقم الحساب الجاري مكون    -9    
    

3B10 -      نسختان مطابقتان لألصل من شهادة عمل من رئيس المؤسسة أو من شهادة تسجيل في الهيأة المنتسب إليه�ا ل�م
  يمها أكثر من شهر على تاريخ تسل يمض

األص��ل م��ن الت��رخيص الق��انوني المس��لم م��ن المؤسس��ة األص��لية المنتس��ب إليه��ا ح��ول الت��دريس ط��وال م��دة         -11
 )في حدود عدد الساعات موضوع التعاقد(العقد

 
 :مالحظات هامة 

 . يعتبر الغيا المذكورة أعاله كل مطلب اليحتوي على جميع الوثائق* 
 ).تصريح على الشرف(للوظيفة العمومية  منتسباح أال يكون يجب على المترش* 
 ).10(و التتجاوز عشرة أشهر ) 06(ال تقل مدة العقد عن ستة أشهر  *

 اإلمضاء و الختم                                                                                       

                                                     اإلمضاء و الختم                                                               



 تصريح على الشرف
 
 
 

 :وبـعـد، إنـي الممضـي أسـفـلــه 
 

 :............................االســم واللـقـب
 

 :.........................في ) ة(المولود
 

 ................في ....................المسلمة بــ.......................بطاقة ا لتعريف الوطنية عدد) ة(صاحب 
 

 
 

 ، وال أتمتع بأي منحة أو بأي قرض جامعي طوال  أصرح بأنني ال أنتمي للوظيفة العمومية 
 

 ).................................المؤسسة (بـ  بصفة خبير غير جامعي مدة صلوحية عقد انتدابي 
 
 
 

 . التصريحوأتحمل كل االنعكاسات المنجرة عن اإلخالل بهذا 
 

 
 

 .............في تــونس
 

                                                                            
اإلمـضــاء                                                                                
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