
                 
 

 الجمهورية التونسية                   
 والبحث العلمي  ليم العاليوزارة التع            

 جامعة منوبة                           
  مصلحة إطار التدريس واإلطار اإلداري والفني والعملة     

 
  

    قاعدقاعدخبير متخبير متمطلب انتداب في خطة مطلب انتداب في خطة 
    20120122--20120111السنة الجامعية السنة الجامعية                                 ))0101((للمرة األولى للمرة األولى                                                                           

  
0B1 المؤسسة المطلوبةB االختصاص 

   
 

 
 ....................................................: االسم 

 
 .................................................: .اللقب 

 ..........................................: تاريخ الوالدة 
 .......... المهنة المشغولة قبل اإلحالة على التقاعد

 ...............................................: .العنوان 
 ..............................................:المؤسسة 

 .........................................: المهنة الحالية 
 .............................................: المؤسسة  

  .................................................. :الهاتف
Uالمواد المزمع تدريسها في االختصاص المذكورU : 

 
1- ......................................................... 2- ............................................................. 

3-.......................................................... 4- ............................................................. 

Uالشهادات المتحصل عليهاU  : 
 

 المؤسسة المالحظة التاريخ االختصاص الشهادة
     الباكالوريا 

     شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة األولى 
     األستاذية

     )أو شهادة الماجستير (  شهادة الدراسات المعمقة
     التبريز 
     الدكتورا

     ...)دراسات عليا متخّصصة( شهادات أخرى 
 

U اإلحالة على التقاعد منذ ...) تدريس : المهنية العلمية و( األنشطة 
 

 مؤسسة النشاط الوضع طبيعة النشاط السنة الجامعية
2006 - 2007    
2007 - 2008    
2008 - 2009    
2009 - 2010    
2010 - 2011    

 
Uنتداب شروط اال 

 الجنسية التونسية  -1
 عقد االنتداب  طيلة مدة صلوحيةسنة من العمر  70عدم تجاوز  -2
سواء بالقطاع الخاص أو القط�اع العم�ومي   ( قبل اإلحالة على التقاعد  محاضرالحصول على رتبة معادلة على األقل لرتبة أستاذ  -3
 وبصفة استثنائية جدا رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي  )
 التدريس بهاأن يكون اختصاص المعني باألمر من االختصاصات التي تشهد ندرة في إطار  -4
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 أش�هد ... .............المس�لمة بت�ونس ف�ي   ...............بطاقة التعريف الوطني�ة ع�ـدد   ) ة(صاحب ............................ أسفله ) ة(إني الممضي 
 .أن الوثائق والمعلومات التي يتضمنها مطلبي هذا ، صحيحة وتامة 

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

 
 

Uرأي المجلس العلمي بالمؤسسة المطلوبةU   : 
 
 
 
 
 

U الجامعـــــــــــةرأي رئيـــــــــسU: 
 
 
 
 
 
 

Uالمراجع U : _ كما وقع تنقيحه وإتمامه )  59و 58الفصالن (   1993سبتمبر  06المؤرخ في  1993لسنة  1825األمر عدد
 2008أوت  11المؤرخ في  2008لسنة  2877بمقتضى األمر عدد 

المتعل�ق بتنظ�يم الجامع�ات ومؤسس�ات التعل�يم الع�الي والبح�ث         2008أوت  4ّرخ ف�ي  الم�ؤ  2008لس�نة   2716األمر عدد  -           
 وقواعد سيرها

 
U الوثائق المصاحبة حتما لملف الترشح : 

 
 نسختان من بطاقة التعريف الوطنية    -1
 
  عليها متحصلعلمية أعلى شهادة نسختان مطابقتان لألصل من     -2
    

0B3-   إذا تعلق األمر بشهادة أجنبيةدلة نسختان من شهادة المعا  
    

1B4-    نسختان من السيرة الذاتية 
    

2B5-    نسخة مطابقة لألصل من قرار التسمية في الرتبة أو الخطة المضطلع بها قبل اإلحالة على التقاعد 
3B6-     

 نسخة من قرار اإلحالة على التقاعد
 

 مضمونان من دفاتر الحالة المدنية    -7
 

4B8-    نسخة من كشف الهوية البنكية مدون به رقم الحساب الجاري المكون من عشرين رقما  
 
 
 

 : مالحظات هامة
 

 .يعتبر الغياأعاله كل مطلب ال يحتوي على إحدى الوثائق المذكورة  •
 .ال يجوز للمترشح أن يتقدم بأكثر من مطلب واحد •
 تمبر إلى موفى شهر جويلية من كل سنة جامعية تندرج مدة صلوحية العقد في المدة الممتدة من غرة سب •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2011 ./...../.....فيتونس                                                                              

 2011 ....../..../تونس في                                                                               
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