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  حرفيحرفيمطلب انتداب في خطة مطلب انتداب في خطة 

  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 االسم
 

 ................................:  تاريخ و مكان الوالدة
 ................................................: المؤسسة ..............................................: المهنة الحالية

 ...................................................:الهاتف  .......................................................: العنوان
 

 : المواد المزمع تدريسها في االختصاص المذكور
 
1- ......................................................... 3- ............................................................. 

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

  

 ).إن وجدت(:  الشهادات المتحصل عليها
 

 المؤسسة المالحظة التاريخ االختصاص الشهادة
     الباكالوريا 

     ة معادلةشهادة األستاذية أو شهاد

     )الماجستير(شهادة الدراسات المعمقة 

     شهادات علمية أخرى
 

 :شروط االنتداب 
 .سنوات في مجال االختصاص 10أقدمية ال تقل عن  – 1
 .شهرة معترف بها – 2
  .بالخارج) أو( /مشاركة في معارض و عروض مختصة بتونس و – 3
 .مساهمات في مجال التكوين – 4



  

 

 
 .............................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                                                                                                                            
 
 
 
 
 :   مجلس العلمي بالمؤسسة المطلوبةأي الر
 
 
 

                                                                      
 :  رأي رئيـــــــــس الجامعـــــــــــة

 
 
 
 

 : الترشح  مطلبالوثائق المصاحبة حتما ل
 نسختان من السيرة الذاتية          -1
 
 ريف الوطنية         نسختان من بطاقة التع    -2
 
 مضمونان من دفاتر الحالة المدنية    -3
    

0B4-       إن (متحص��ل عليه��ا ابت��داء م��ن البكالوري��ا    )أو مهني��ة (  نس��ختان مطابقت��ان لألص��ل م��ن ك��ل ش��هادة علمي��ة
 ).وجدت

    
1B5-     إن وجدت(كل شهادة علمية أجنبية إلى نسختان مطابقتان لألصل من قرار المعادلة بالنسبة.( 

    
2B6-     األعمال المنجزةقائمة في نسختان من 

    
 نسختان مطابقتان لألصل من شهادة في الخبرة مسلمة من طرف هيكل أو مؤسسة رسمية     -7
 

3B8 -  نسخة من كشف الهوية البنكية أو البريدية مدون به رقم الحساب الجاري مكونا من عشرين رقما. 

 
ت��رخيص الق��انوني المس��لم م��ن المؤسس��ة األص��لية المنتس��ب إليه��ا ح��ول الت��دريس ط��وال م��دة     األص��ل م��ن ال    -9

 )ساعات 8في حدود (العقد
 :هامة  اتمالحظ

 . يعتبر الغيا المذكورة أعاله  يحتوي على جميع الوثائق كل مطلب ال* 
 ).10(تتجاوز عشرة أشهر  و ال) 06(ال تقل مدة العقد عن ستة أشهر * 
 :هي التالية  الحرفيينات المعنية بانتداب االختصاص* 

 -  Le staff  -الجص - La sculpture  -                                             النحت 
-  La sérigraphie  -  فنون الطباعة - La sculpture sur pierre    -   فنون النقش على الحجر 
-  Le tissage  - ناعة النسيج   ص - Gravure -      الحفر 
- Design vêtement  - تصميم األزياء - Le dessin  -الرسم 
-  La couture   - لخياطةا - La peinture -   الرسم الزيتي 
 - Design meuble -    تصميم األثاث - La peinture sur soie  -   الرسم على الحرير 
 - Décoration de l'intérieur -    تصميم داخلي - Calligraphie -                   فنون الخط 
 - Design produit -     تصميم منتوج -Infographie                     علم الرسوم 
- La musique         - الموسيقى - Les arts de boiserie -                            فنون الخشب 
-  Les techniques audio 
visuelles(Multimedia) 

 فنون البلور                       -  Les techniques du verre - الفنون السمعية البصرية      -

-  La sénographie     -      الفنون الركحية - La soudure  -               اللحام 
  - La ferronerie         -     الحدادة                                      

 
 هذه القائمة قابلة للمراجعة و التحيين سنويا(*) 

 اإلمضاء و الختم                                                                                       

                                             اإلمضاء و الختم                                                                 
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