
                 
 

 مي وزارة التعليم العالي والبحث العل       
 جامعة منوبة                      

  مصلحة إطار التدريس واإلطار اإلداري والفني والعملة

 

  
  خبيرخبيرمطلب انتداب في خطة مطلب انتداب في خطة 

  في التكنولوجيات الحديثةفي التكنولوجيات الحديثة  
  20122012//20112011السنة الجامعية السنة الجامعية 

 
 2008أوت  4المؤّرخ في  2008لسنة  2716من األمر عدد  8طبقا للفصل (     ::المرجع

  ))المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها 
 

0B1 المؤسسة المطلوبةB االختصاص 
   

 
 

 .............................................. : و اللقب سماال
 

 ................................:  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 

     تاذية أو شهادة معادلةشهادة األس

     )الماجستير(شهادة الدراسات المعمقة 

     االدكتور
 

  :األنشطة المهنية و البيداغوجية و العلمية 
 

 المؤسسة الوضعية طبيعة النشاط السنة
    
    
    
    
    
    

 



  

 
 
 

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

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

 
 

 :   المجلس العلمي بالمؤسسة المطلوبة رأي
 
 
 
 

                                                                             
 :  رأي رئيـــــــــس الجامعـــــــــــة

 
 
 
 

 : الترشح  مطلبالوثائق المصاحبة حتما ل
 
 الذاتية السيرةنسختان من     -1
 
 .علمية متحصل عليها ابتداء من البكالورياشهادة  كل ن لألصل مننسختان مطابقتا    -2
    

0B3-    كل شهادة علمية أجنبيةإلى قرار المعادلة بالنسبة  نسختان مطابقتان لألصل من. 
    

1B4-    مضمونان من دفاتر الحالة المدنية 
    

2B5-    نسختان من بطاقة التعريف الوطنية          
    
 من عشرين رقما اسخة من كشف الهوية البنكية أو البريدية مدون به رقم الحساب الجاري مكونن    -6
 

3B7 -   شهادة خبرة تثبت أن المعني باألمر ل�ه خب�رة ف�ي مي�دان اختصاص�ه ال تق�ل ع�ن ث�الث         نسختان من
  بعد حصوله على الشهادة العلميةسنوات 

 
 لم يمض على تاريخ تسلمها أكثر من شهر نسختان مطابقتان لألصل من شهادة عمل    -8
 
األصل من الترخيص القانوني المسلم من المؤسس�ة األص�لية المنتس�ب إليه�ا ح�ول الت�دريس ط�وال            -9

 )ساعات 5في حدود ( العقد مدة
 

 
 :هامة  اتمالحظ

، الفن��ون الملتمي��ديا، العل��وم الس��معية البص��رية  البيوتكنولوجي��ا، اإلعالمية،االتص��االت،(اختصاص��ات التكنولوجي��ات الحديث��ة ه��ي  * 
 التشكيلية و التصميم،

 ).الهندسة المعمارية، تكنولوجيات البيئة و العمران
 . يعتبر الغياالمذكورة أعاله  الوثائقكل مطلب اليحتوي على جميع * 
 ).10(تتجاوز عشرة أشهر  و ال) 06(ال تقل مدة العقد عن ستة أشهر * 

 

 اإلمضاء و الختم                                                                                       

                                                    اإلمضاء و الختم                                                                                   
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