الوزيـر
منشور عدد 12/42
تونس

في  01 :أكتوبر 2102

من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إلـى
السيدات والسادة رؤساء الجامعات وعمداء
ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث

الموضـوع  :تنظيم مناظرتي انتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون الخاص وعلوم اإلجرام ومادة القانون العام
بعنوان دورة سنة .2102
المراجع  )1:القانون عدد  01لسنة  2112المؤرخ في  22فيفري  2112والمتعلّق بالتعليم العالي،
 )2األمر عدد  0222لسنة  0111المؤرخ في  6سبتمبر  0111والمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص
بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وعلى جميع النصوص التي نقّحته وت ّممته،
 )3األمر عدد  2106لسنة  2112المؤرخ في  4أوت  2112والمتعلّق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم
العالي والبحث العلمي وقواعد سيرها،
 )4قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في  06جوان  2102والمتعلق بضبط عدد الخطط
المزمع تسديدها بعوان دورة االنتداب والترقية لسنة .2102

المرفقات - :جدول متعلق بشروط الترشح إلى الرتبة المعنية.
 -قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشح إلى الرتبة المعنية.

تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مناظرتين النتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون
الخاص وعلوم اإلجرام ومادة القانون العام بعنوان دورة سنة .2112
ويفتتح ستتجل الترشتحات بالنستتبة إلتى المتتادتين المتذكورتين بمقتتر إدارة اإلمتحانتات والمنتتاظرات الجامعيتتة
بتتوزارة التعلتتيم العتتالي والبحتتث العلمتتي يوميتتا متتن الستتاعة التاستتعة تتباحا (س )1إلتى الستتاعة منتصتتف النرتتار
(س )02وذلك من يوم االثنين  5نوفمبر إلى الجمعة  11نوفمبر  2112بدخول الغاية.
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وتوزع الخطط المزمع تسديدها في مادة القانون الخاص وعلوم االجرام بعنوان سنة  2102كما يلي :

الخطط المفتوحة حسب
الفقرة (أ)

الخطط المفتوحة حسب الفقرة
(ب)

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

0

1

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس

1

0

المعرد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات

-

( 0قانون خاص)

المؤسسة

المدرسة العليا للتجارة بتونس
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

( 0قانون جزائي)
( 0قانون مدني)

4

0
( 0قانون األعمال)

كلية الحقوق بصفاقس

( 0اإلجراءات)

كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

-

( 0قانون جزائي)

1

1

( 2قانون األعمال)

-

( 0قانون مدني)

-

المعرد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

-

1

المجمــوع

15

21

المعرد العالي للدراسات القانونية بقابس

وقد ضبطت قائمة اإلختصا ات التي تلقى فيرا دروس مـن قبل المترشحين عن طريق الدرس أمام لجنة
إنتداب األساتذة المحاضرين في مادة القانون الخاص وعلوم االجرام حسب الجدول التالي:

اإلختصاصات
 القانون المدني. القانون الجزائي واإلجراءات الجزائية وعلوم اإلجرام. القانون التجاري. -القانون الدولي الخاص.

Spécialités
- Droit Civil.
- Droit pénal, procédures pénales et criminologie
- Droit commercial.
- Droit International privé.

 -قانون الشغل والحيطة اإلجتماعية.

- Droit du travail et de la sécurité sociale.

 -اإلجراءات المدنية وإجراءات التنفيذ.

- Procédures civiles et voies d'exécution.

.../...

وتوزع الخطط المزمع تسديدها في مادة القانون العام بعنوان سنة  2102كما يلي :
الخطط المفتوحة حسب
الخطط المفتوحة حسب
المؤسسة
الفقرة (ب)
الفقرة (أ)

المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية بتونس

-

0

كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

-

4

كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس

2

المعرد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات

-

0

كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

2

1

0
( 1قانون دولي عام)
( 0مالية عمومية)
( 0قانون جبائي)
( 0قانون دستوري)

( 1قانون دستوري)
( 2قانون إداري)

كلية الحقوق بصفاقس

-

( 0القانون الجبائي)
كلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة
المعرد العالي للدراسات القانونية بقابس

1
0
( 0القانون الجبائي)

1
0

المعرد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

-

1

المجمـوع

13

25

وقد ضبطت قائمة اإلختصا ات التي تلقى فيرا دروس مـن قبل المترشحين عن طريق الدرس أمام لجنة
إنتداب األساتذة المحاضرين في مادة القانون العام حسب الجدول التالي:
اإلختصاصات
 القانون الدستوري والعلوم السياسية. القانون اإلداري والعلوم اإلدارية. القانون الدولي العام والعالقات الدولية. -المالية العمومية والقانون الجبائي.

Spécialités
- Droit constitutionnel et sciences politiques.
- Droit administratif et sciences administratives.
- Droit international public et relations internationales.
- Finances publiques et droit fiscal.

فعلى الراغبين في الترشح إلى المناظرتين المذكورتين أن يقدموا ملفاترم في اآلجال المذكورة أعاله بصورة
ذاتية ،مباشرة إلى إدارة اإلمتحانات والمناظرات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (نرج سوسة –تونس-
الطابق الرابع) مع اإلمضاء في سجل الترشحات المفتوح لرذا الغرض.
.../...

أ ّما من ّ
يتعذر عليه الحضور بنفسه لتقديم ملف ترشحه ،فيجب عليه تكليف شخص ينوبه في إجراءات التسجيل،
على شرط أن يكون مصحوبا بتوكيل قانوني.
مع اإلشارة إلى أنّه يرفض كل ملف يصل بطريقة مخالفة لما سبق ذكره أو بعد اآلجال المحددة.
فالرجاء التفضّل بتعليق هذا المنشور وتوزيعه حتّى يتسنى للمدرسين الراجعين إليكم بالنظر اإلطالع عليه في
اإلبان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم

