
  

  
  

 
 2010 جانفي 13تونس في 

 

  
  من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

  ى السيدات والسادة رؤساء الجامعات وعمداء لإ

  ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث
  

  
  

  .2010سنة  بعنوان المدرسين الباحثين التابعين للجامعاتسلك تنظيم دورة انتداب وترقية خاصة ب : وعضالمو

 المتعّلق بضبط النظام األساسي الخاص 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1825األمر عدد  - : المرجع
وجميع النصوص المنقحة والمتّممة له وخاصة األمر عدد بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات 

  .2008 أوت 11 المؤرخ في 2008 لسنة 2877
بتحديد شروط الحصول على  المتعّلق 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1823األمر عدد  - 

 1665 األمر عدد المنقحة والمتّممة له وخاصةالنصوص  وجميع الشهادات الوطنية لدراسات الدآتورا
  .2003 أوت 4 المؤرخ في 2003لسنة 

  . بشروط الترشح إلى مختلف الرتب المعنيةةول متعلقا جد- :المرفقات
  .قائمات الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشح إلى مختلف الرتب المعنية -

  
  

دورة والبحث العلمي والتكنولوجيا  وزارة التعليم العالي تنّظم ،2010/2011في إطار اإلعداد للسنة الجامعية 
 لسنة 1825دد تابعين للجامعات وذلك عمال بمقتضيات األمر عالباحثين المدرسين السلك خاصة بوترقية انتداب 
  .أعاله  المذآور بالمرجع1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993

  

 يفتح سّجل الترشحات إلى مختلف رتب المدرسين الباحثين التابعين للجامعات  :آجال تقديم ملفات الترشح -1
  :زنامة التالية وبعنوان هذه الدورة حسب الر

  
  التوقيت  آجال تقديم ملف الترشح  الرتب

   :د للتعليم العاليأستاذ مساع) 1

  *)26 و 25حسب الفصلين (: انتداب) أ
  *) جديد31حسب الفصل  (: الترقية) ب     

  2010 مارس 13إلى  1من 

  2010 أفريل 30 إلى 19من   *)34حسب الفصل  ( :مساعد للتعليم العـالي) 2

  2010 جوان 19 إلى 7من    *)8حسب الفصل : (أستاذ تعليم عال )3

    :أستاذ محاضر للتعليم العالي) 4
  2010 جوان 19 إلى 7من   *)17 و14 و 13حسب الفصول (

إلى ) 9س(يوميا من الساعة التاسعة صباحا 
 12س(منتصف النهار والنصف الساعة 

  )30و
  : يومي الجمعة والسبت باستثناء

   ) 9س(من الساعة التاسعة صباحا 
الواحدة والنصف بعد الزوال الساعة إلى 

  )30 و13س(

                                    .                   المذآور بالمرجع أعاله1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1825من األمر عدد *
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 الوزيـر
 0310/منشور عدد 



  
  
  
  
  
  
  
  

الي والبحث        يتعين على  : ملفات الترشح    يداعإمراآز   -2 راغبين  المباشرين بمؤسسات التعليم الع   في الترشح    ال
  .يداعاالختيار مرآز ا ويترك لبقية المترشحين ،بمقر الجامعة التي يرجعون إليها بالنظرهم أن يودعوا ملفات

  
  الفاآس  الهاتف  العنوان  آز إيداع ملفات الترّشحامر

  71.567.322   تونس1007 - 1938 أفريل 9، شارع 92  جامعة تونس 
71.562.700  71.560.633  

 -الرمانة  الخاص بريدال – 94.ب.ص -بالمنار المرآب الجامعي   جامعة تونس المنار
   تونس1068

71.873.366  
71.871.567  71.872.055  

  71.749.100   أميلكار1054 – 77ب . ص–شارع الجمهورية    نوفمبر بقرطاج7جامعة 
71.749.167  71.748.910  

  71.601.499  منوبة 2010 -منوبة بالمرآب الجامعي   جامعة منوبة
71.602.996  71.602.211  

 1008 - ساحة معقل الزعيم - الجليزي  أبو القاسمنهج سيدي، 21  جامعة الزيتونة
  تونس

71.575.870  
71.575.514  71.576.151  

  73.368.130  سوسة  4002 – 526ب . ص)4 (– سهلولشارع خليفة القروي  سوسةجامعة 
73.368.129  

73.368.126  
73.368.128  

  73462911  المنستير 5000 -56.ب. ص-نهج سالم بشير  جامعة المنستير
73462989  

73462874  
73462867  

 74.247.954   صفاقس 3029 -1169.ب. ص– 0.5 آم -طريق المطار   جامعة صفاقس 
74.244.423  74.240.913  

 78.611.299 78.611.300  جندوبة8100 –نهج جميل بثينة حي الفائز جندوبةجامعة 

  75.394.800   قابس6072 – زريق - حي الرياض  قابسجامعة 
75.392.040  75.393.500  

  76.202.997   قفصة2100 - حي النور -طريق القصرين  جامعة قفصة
76.202.996  76.202.996  

  77.229.800   القيروان3100 - محمد بن سحنونشارع   جامعة القيروان
77.228.400  77.228.500  

 شارع أوالد –  والبحث العلمي والتكنولوجيايوزارة التعليم العال  والمناظرات الجامعية متحانات االإدارة 
  71.802.536  71.781.366   تونس1030 –حفوز 

  

عليها  على الراغبين في الترشح والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص : الترشحاتتسجيل  -3

نة آنفا وفي التوقيت بّي أن يقدموا ملفاتهم في اآلجال الم1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1825باألمر عدد 

مع ضرورة التأآيد على اإلمضاء في سجل   المذآورة أعالهالمحدد، بصورة ذاتية ومباشرة لدى أحد مراآز اإليداع

وبإمكان من يتعذر عليه الحضور بنفسه لتقديم ملف ترشحه، تكليف شخص ينوبه  ،الترشحات المفتوح لهذا الغرض

المادة الرتبة وعلى ص ينن يكون مصحوبا بتوآيل قانوني في هذا الغرض للقيام بإجراءات التسجيل، على شرط أ

  .المترّشح لها

  . في مادة واحدة في آّل رتبة من بين المواد المنصوص عليها بقرار فتح الخططال يجوز الترشح إّال

  .آّل ترشح ىلإيتعين على الراغبين في الترشح إلى أآثر من رتبة أن يقّدموا ملفا آامال بالنسبة آما 
  

شرط الترسيم ل إن آان المترشح ال يستجيبللتعليم العالي  ملف ترشح للترقية لرتبة أستاذ مساعد ال يقبل أّي

 .شرطهذا اللتوفر  أجل آآخر تاريخ غلق سجل الترشحاتيعتمد و
  

لعلمية من  إلى تقديم جميع أعمالهم ا المدرسين الباحثين التابعين للجامعاتيدعى المترشحون لمختلف رتبو

أقراص (محامل رقمية على  ونسخ نسخ ورقية وأشغال تطبيقية في شكل ، ودروس، ومذآرات، وأبحاث،مؤلفات

  .)مضغوطة أو مغناطيسية
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ع اإلشارة إلى أنه يرفض آل ملف ناقص أو يقّدم بطريقة مخالفة لما سبق ذآره أو يقّدم بعد اآلجال المحددة م
  .أعاله

  

سيتم اإلعالن عن عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان   :المزمع تسديدها بعنوان هذه الدورةعدد الخطط  -4
  .هذه الدورة  في وقت الحق

  

  .نة أعالهولمزيد من اإلرشادات يتم االتصال بمراآز إيداع ملفات الترّشح المبّي
  

ليكم إى لكافة المدرسين الراجعين  حتى يتسن، وتعليقه لهرجاء التفضل بتوزيع هذا المنشور والوثائق المرفقةلفا
  .بالنظر االطالع عليه في اإلّبان

  
  
  

  األزهر بوعوني
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