الوزيـر

تونس في

منشور عدد 51/01

 12جانفي 1122

من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إلى السيدات والسادة رؤساء الجامعات وعمداء
ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث
الموضوع  :تنظيم دورة انتداب وترقية خاصة بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات بعنوان سنة .1122
المرجع  - :األمر عدد  5281لسنة  5991المؤرخ في  6سبتمبر  5991المتعلّق بضبط النظام األساسي الخاص
بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وجميع النصوص المنقحة والمت ّممة له وخاصة األمر عدد
 8222لسنة  8002المؤرخ في  55أوت .8002
ّ
 األمر عدد  5281لسنة  5991المؤرخ في  6سبتمبر  5991المتعلق بتحديد شروط الحصول علىالشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا وجميع النصوص المنقحة والمت ّممة له وخاصة األمر عدد 5661
لسنة  8001المؤرخ في  4أوت .8001
المرفقات - :جداول متعلقة بشروط الترشح إلى مختلف الرتب المعنية.
 قائمات الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشح إلى مختلف الرتب المعنية.في إطار اإلعداد للسنة الجامعية  ،8054/8051تنظّم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دورة انتداب
وترقية خاصة بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وذلك عمال بمقتضيات األمر عدد  5281لسنة 5991
المؤرخ في  6سبتمبر  5991المذكور بالمرجع أعاله.
 -2آجال تقديم ملفات الترشح  :يفتح سجّل الترشحات إلى مختلف رتب المدرسين الباحثين التابعين للجامعات
بعنوان هذه الدورة حسب الروزنامة التالية :
التوقيت
آجال تقديم ملف الترشح
الرتب
 )2أستاذ مساعد للتعليم العالي :
من  4إلى  21مارس 1122
أ) انتداب( :حسب الفصلين  81و *)86
ب) الترقية ( :حسب الفصل  15جديد)*
 )1مساعد للتعليم العـالي ( :حسب الفصل *)14

من  8إلى  21أفريل 1122

 )2أستاذ تعليم عال ( :حسب الفصل*)2

من  21إلى  12جوان 1122

 )4أستاذ محاضر للتعليم العالي :
(حسب الفصول  51و  54و*)52

من  21إلى  12جوان 1122

يوميا من الساعة التاسعة صباحا
(س ) 9إلى الساعة منتصف النهار
والنصف (س  58و10دق)

*من األمر عدد  5281لسنة  5991المؤرخ في  6سبتمبر  5991المذكور بالمرجع أعاله.
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 -1مراكز إيداع ملفات الترشح  :يتعين على المباشرين بمؤسسات التعليم العاالي والبحاث الاراببين فاي الترشاح
أن يودعوا ملفاتهم بمقر الجامعة التي يرجعون إليها بالنظر ،ويترك لبقية المترشحين اختيار مركز االيدا .
مراكز إيداع ملفات الترشّح

العنوان

جامعة تونس

 ،98شار  9أفريل  5002 - 5912تونس

جامعة تونس المنار

المركب الجامعي بالمنار  -ص.ب – 94.البريد الخاص الرمانة
 5062 -تونس

جامعة قرطاج

شار الجمهورية – ص.ب  5014 – 22أميلكار

جامعة منوبة

المركب الجامعي بمنوبة  8058 -منوبة
 ،85نهج سيدي أبو القاسم الجليزي  -ساحة معقل الزعيم -
 5002تونس
شار خليفة القروي سهلول– ( )4ص.ب 4008 – 186
سوسة

جامعة الزيتونة
جامعة سوسة
جامعة المنستير

نهج سالم بشير -صقانس -ص.ب 1000 -16.المنستير

جامعة صفاقس

طريق المطار  -كم  – 0.1ص.ب 1089 -5069.صفاقس

جامعة جندوبة

نهج جميل بثينة حي الفائز–  2500جندوبة

جامعة قابس

المركب الجامعي حي الرياض  -زريق –  6028قابس

جامعة قفصة

طريق القصرين -حي النور  8500 -قفصة

جامعة القيروان

شار محمد بن سحنون  1500 -القيروان

إدارة اإلمتحانات والمناظرات الجامعية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-شار اوالد حفوز5010-
تونس

الهاتف
25.162.188
25.168.200
25.221.166
25.225.162
25.249.500
25.249.562
25.605.499
25.608.996
25.121.220
25.121.154
21.162.510
21.162.589
21468955
21468929
74.247.954
74.244.423
22.655.100
21.194.200
21.198.040
26.808.992
26.808.996
22.889.200
22.882.400
25.225.166
25.226.100

الفاكس
25.160.611
25.228.011
25.242.950
25.608.855
25.126.515
21.162.586
21.162.582
21468224
21468262
24.840.951
22.655.899
21.191.100
26.808.996
22.882.100
25.208.116

 -2تسجيل الترشحات  :على الراببين في الترشح والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها
باألمر عدد  5281لسنة  5991المؤرخ في  6سبتمبر  5991أن يقدموا ملفاتهم في اآلجال المبيّنة آنفا وفي التوقيت
المحدد ،بصورة ذاتية ومباشرة لدى أحد مراكز اإليدا المذكورة أعاله مع ضرورة التأكيد على اإلمضاء في سجل
الترشحات المفتوح لهذا الغرض ،وبإمكان من يتعذر عليه الحضور بنفسه لتقديم ملف ترشحه ،تكليف شخص ينوبه
للقيام بإجراءات التسجيل ،على شرط أن يكون مصحوبا بتوكيل قانوني في هذا الغرض ينص على الرتبة والمادة
المترشّح لها.
ال يجوز الترشح إالّ في مادة واحدة في ك ّل رتبة من بين المواد المنصوص عليها بقرار فتح الخطط.
كما يتعين على الراغبين في الترشح إلى أكثر من رتبة أن يقدّموا ملفا كامال بالنسبة إلى ك ّل ترشح.
ي ملف ترشح للترقية لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي إن كان المترشح ال يستجيب لشرط
ال يقبل أ ّ
الترسيم ويعتمد تاريخ غلق سجل الترشحات كآخر أجل لتوفر هذا الشرط.

ويدعى المترشحون لمختلف رتب المدرسين الباحثين التابعين للجامعات إلى تقديم جميع أعمالهم العلمية من
مؤلفات ،وأبحاث ،ومذكرات ،ودروس ،وأشغال تطبيقية في شكل نسخ ورقية ونسخ على محامل رقمية (أقراص
مضغوطة).
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مع اإلشارة إلى أنه يرفض كل ملف ناقص أو يق ّدم بطريقة مخالفة لما سبق ذكره أو يق ّدم بعد اآلجال المحددة
أعاله.
 -4عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان هذه الدورة  :سيتم اإلعالن عن عدد الخطط المزمع تسديدها بعنوان
هذه الدورة في وقت الحق.
ولمزيد من اإلرشادات يتم االتصال بمراكز إيداع ملفات الترشّح المبيّنة أعاله.
فالرجاء التفضل بتوزيع هذا المنشور والوثائق المرفقة له وتعليقه ،حتى يتسنى لكافة المدرسين الراجعين إليكم
بالنظر االطال عليه في اإلبّان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

منصف بن سالم
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