
 وزارة التعليم العالي
 اإلدارة العامة للتعليم العالي

  متحانات والمناظرات الجامعيةاالإدارة 

   لالنتداب الوثائق المطلوبة للترشح
   للتعليم العاليرتبة أستاذ محاضرفي 

  

 الملف العلمي
I- من ترجمة ذاتية مفّصلة للمترشح) 6( ست نسخ.  

II- ث والمنشورات العلمية والبيداغوجية للمترشحمن قائمة تشمل أشغال البح) 6( ست نسخ.  
III–الدراسات المعّمقة أو الماجستيرمن مذّآرة نسخ من األطروحة و) 5(  خمس .  
IV-نسخ من آل بحث علمي أو بيداغوجي أو تأطيري آالمنشورات وأشغال البحث والمقاالت والمذّآرات والرسائل والدراسات ) 5(  خمس

  .لمحاضرات والدروس والتمارين التعليمية وتخطيطات الدروس المنسوخة والكتب المفردةوالمداخالت والمؤلفات وا
V- ي حياة  فو التأطيرية للمترشح وعند االقتضاء عن مشارآتهأالمفصل المتعلق بالنشاطات العلمية والبيداغوجية  نسخ من التقرير) 6( ست

  ).15فصل ال(المؤسسة والجامعة والمحيط االجتماعي واالقتصادي 
VI-  على ،متعّلق بالنشاطات العلمية والبيداغوجية للمترشح معّد من قبل شخصية علمية من اختياره من تقرير) 6(ست نسخ امكانية إضافة 

  .)44فصل ال( أن ال تكون هذه الشخصية عضوا بالهيئة المعنية
VII- ختصاص الذي سيجرى فيه اختبار الدرس يحدد فيه االة باسم رئيس اللجن يجب على المترشح عن طريق الدرس أن يقدم مطلبا آتابيا

طبقا لقرار وزير التعليم العالي المتعلق بضبط قائمة االختصاصات التي تلقى فيها دروس من قبل المترشحين أمام لجنة انتداب األساتذة 
  .)19فصل ال( المحاضرين بالنسبة للمادة المعنية

  ). 44فصل ال(يسبق عرضها للحصول على رتبة أدنى من الرتبة المترشح لها مع التذآير بضرورة تقديم أشغال وبحوث لم 
  

  الملف اإلداري
   

  .10 إلى 1من :  يقدم المترشح الذي ينتمي إلى الوظيفة العمومية الوثائق -
  .12 و11 والوثيقتين 8 إلى 1من:  يقدم المترشح الذي ال ينتمي إلى الوظيفة العمومية الوثائق -

  .ادارة االمتحانات والمناظرات الجامعية بوزارة التعليم العاليتسحبان من  ترشح) 02( بطاقتا -  1
  . صورتان شمسيتان للمترشح-  2
  .منها مطابقتان لألصل) 2(نسخ من آّل شهادة علمية ابتداء من الباآالوريا نسختان ) 6( ست -3
للحصول على  منها مطابقتان لألصل أو نسخة من وصل إيداع مطلب) 2(جنبية نسختان نسخ من آل قرار معادلة بالنسبة للشهادات األ) 6( ست -4

  .معادلة في الشهادة المعنية
  . من بطاقة التعريف الوطنية) 01( نسخة -5
  .والدة في حالة صلوحية) 01( مضمون -  6
بمعلوم رسالة مضمونة ) 1(وظرف ونة الوصول، رسالة مضم بمعلوم) 2(منها  ان ظرف،ظروف متنبرة تحمل عنوان المترشح) 03( ثالثة -7

  .الوصول مع اإلعالم بالبلوغ
  .البريد، يتم تعميرها من قبل المترشح لإلعالم بالبلوغ تسحب من مصالح) 1( ةمطبوعات لرسالة مضمونة الوصول ومطبوع) 03( ثالث -8
  .من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية )02 (تان نسخ-9

  . للمترشح اإلداريةةحالال تفيد الخدماتقائمة في  -10
  .في حالة صلوحية) 3( بطاقة عدد -11
 شهادة طبية، لم يتعد على تاريخ تسليمها ثالثة أشهر، تنّص على أّن المترشح تتوفر فيه المؤهالت البدنية والذهنية المفروضة ليمارس -12

  .ا بكامل تراب الجمهورية التونسيةالوظائف التي يترشح إليه
. ع اإلشارة إلى أنه يرفض آل ملف ناقص أو يقّدم بطريقة مخالفة لما سبق ذآره أو يقّدم بعد اآلجال المحددةم

وبإمكان من يتعذر عليه الحضور بنفسه لتقديم ملف ترشحه تكليف شخص ينوبه للقيام بإجراءات التسجيل، على شرط 
 .ى المادة المترّشح لهاأن يكون مصحوبا بتوآيل قانوني في هذا الغرض مع التنصيص عل

  


