الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

االدارة العامة للتعليم العالي
إدارة االمتحانات والمناظرات الجامعية

الوثائق المطلوبة للترشح
للترقية لرتبة أستاذ تعليم عال
الملف العلمي

 -Iترجمة ذاتية مف ّ
صلة للمترشح في ست ( )6نسخ ورقية.
 -IIقائمة تشمل أشغال البحث والمنشورات العلمية والبيداغوجية للمترشح في ست ( )6نسخ ورقية.
 -IIIكل بحث علمي أو بيداغوجي أو تأطيري كالمنشورات وأشغال البحث والمقاالت والمذ ّكرات والرسائل والدراسات والمداخالت والمؤلفات
والمحاضرات والدروس والتمارين التعليمية وتخطيطات الدروس المنسوخة والكتب المفردة (وجوبا ثالث ) (3نسخ ورقية وخمس ( )5نسخ
على محامل رقمية ِِ.)CD
 -VIالتقرير المفصل المتعلق بالنشاطات العلمية والبيداغوجية والتأطيرية للمترشح ومشاركته في حياة المؤسسة والجامعة وعند
االقتضاء في المحيط االجتماعي واالقتصادي (الفصل  9من األمر عدد  5281لسنة ( )5991وجوبا ثالث ) (3نسخ ورقية
وخمس ( )5نسخ على محامل رقمية ِِ )CDمع وجوب تقديم شهادات مثبتة لنشاط التأطير.
 -Vإمكانية إضافة خمس ( )1نسخ ورقية من تقرير متعلّق بالنشاطات العلمية والبيداغوجية للمترشح مع ّد من قبل شخصية علمية من
اختياره ،على أ ّال تكو ذذه الشخصية عضوا بهيئة الترقية (الفصل  44من األمر عدد  5281لسنة .)5991
مع التذكير بضرورة تقديم أشغال وبحوث لم يسبق عرضها للحصول على رتبة أدنى من الرتبة المترشح لها( .الفصل  44من األمر
عدد  5285لسنة .)5991
مالحظة :يتعيّن على المترشحين تقديم كافة أعمالهم العلمية على محامل رقمية باعتماد نظام " Microsoft Word Version
 "2003أو "."PDF

الملف اإلداري
 -5مطلب ترشح وبطاقة اختيارات يسحبا من مركز اإليداع.
 - 8صورتا فوتوغرافيتا للمترشح.
 -1ست ( )6نسخ من ك ّل شهادة علمية ابتداء من الباكالوريا.
 -4ست ( )6نسخ من كل قرار معادلة بالنسبة إلى الشهادات األجنبية.
 -5نسخة ( )5من بطاقة التعريف الوطنية.
 -6نسختا ( )8من قرار تسمية المترشح في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي.
 -7قائمة في الخدمات تفيد الحالة اإلدارية للمترشح.
 -2ثالثة ( )1ظروف خالصة معلوم البريد بمعلوم رسالة مضمونة الوصول تحمل عنوا المترشح.
 -9ثالث ( )1مطبوعات لرسالة مضمونة الوصول تسحب من مصالح البريد ،يتم تعميرذا من قبل المترشح.

مع اإلشارة إلى أنه يرفض كل ملف ناقص أو يقدّم بطريقة مخالفة لما سبق ذكره أو يقدّم بعد اآلجال المحددة.
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 مع التنصيص على الرتبة والمادة المترشّح لها.

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

االدارة العامة للتعليم العالي
إدارة االمتحانات والمناظرات الجامعية

الوثائق المطلوبة للترشح
لالنتداب
في رتبة أستاذ محاضر للتعليم
العالي
الملف العلمي

 -Iترجمة ذاتية مف ّ
صلة للمترشح في ست ( )6نسخ ورقية.
 -IIقائمة تشمل أشغال البحث والمنشورات العلمية والبيداغوجية للمترشح في ست ( )6نسخ ورقية.
–IIIاألطروحة ومن مذ ّكرة الدراسات المع ّمقة أوالماجستير (وجوبا ثالث ) (3نسخ ورقية وخمس ( )5نسخ على محامل رقمية
ِِ.)CD
 -IVكل بحث علمي أو بيداغوجي أو تأطيري كالمنشورات وأشغال البحث والمقاالت والمذ ّكرات والرسائل والدراسات والمداخالت
والمؤلفات والمحاضرات والدروس والتمارين التعليمية وتخطيطات الدروس المنسوخة والكتب المفردة (وجوبا ثالث ) (3نسخ
ورقية وخمس ( )5نسخ على محامل رقمية ِِ.)CD
 -Vالتقرير المفصل المتعلق بالنشاطات العلمية والبيداغوجية أو التأطيرية للمترشح وعند االقتضاء عن مشاركته في حياة المؤسسة والجامعة
والمحيط االجتماعي واالقتصادي (الفصل  51من األمر عدد  5281لسنة ( )5991وجوبا ثالث ) (3نسخ ورقية وخمس ( )5نسخ
على محامل رقمية ِِ )CDمع وجوب تقديم شهادات مثبتة لنشاط التأطير.
 -VIإمكانية إضافة خمس ( )1نسخ ورقية من تقرير متعلّق بالنشاطات العلمية والبيداغوجية للمترشح مع ّد من قبل شخصية علمية من
اختياره ،على أ ّال تكو ذذه الشخصية عضوا بهيئة االنتداب (الفصل  44من األمر عدد  5281لسنة .)5991
 -VIIيجب على المترشح عن طريق الدرس أ يقدم مطلبا كتابيا باسم رئيس اللجنة يحدد فيه االختصاص الذي سيجرى فيه اختبار الدرس
طبقا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتعلق بضبط قائمة االختصاصات التي تلقى فيها دروس من قبل المترشحين أمام لجنة
انتداب األساتذة المحاضرين بالنسبة للمادة المعنية (الفصل  59من األمر عدد  5281لسنة .)5991
مع التذكير بضرورة تقديم أشغال وبحوث لم يسبق عرضها للحصول على رتبة أدنى من الرتبة المترشح لها (الفصل  44من األمر عدد
 5285لسنة .)5991
مالحظة :يتعيّن على المترشحين تقديم كافة أعمالهم العلمية على محامل رقمية باعتماد " "Microsoft Word Version 2003
أو "."PDF

الملف اإلداري
 يقدم المترشح الذي ينتمي إلى الوظيفة العمومية الوثائق  :من  5إلى .51 يقدم المترشح الذي ال ينتمي إلى الوظيفة العمومية الوثائق  :من 5إلى  2والوثيقتين  55و.12 -5مطلب ترشح وبطاقة اختيارات يسحبا من مركز اإليداع.

 - 8صورتا فوتوغرافيتا للمترشح.
 -1ست ( )6نسخ من ك ّل شهادة علمية ابتداء من الباكالوريا.
 -4ست ( )6نسخ من كل قرار معادلة بالنسبة إلى الشهادات األجنبية أو نسخة من وصل إيداع مطلب للحصول على معادلة في الشهادة المعنية.
 -5نسخة ( )5من بطاقة التعريف الوطنية.
 - 6مضمو ( )5من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثالثة أشهر.
 -7ثالثة ( )1ظروف خالصة معلوم البريد تحمل عنوا المترشح ،ظرفا منها ( )8بمعلوم رسالة مضمونة الوصول ،وظرف ( )5بمعلوم رسالة
مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
 -2ثالث ( )1مطبوعات لرسالة مضمونة الوصول ومطبوعة ( )5لإلعالم بالبلوغ تسحب من مصالح البريد ،يتم تعميرذا من قبل المترشح.
 -9نسختا ( )8من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.
 -51قائمة في الخدمات تفيد الحالة اإلدارية للمترشح.
 -55مضمو من سجل السوابق العدلية (بطاقة عدد  )1لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثالثة أشهر (وجوب تقديمها قبل التصريح بالنتائج).
 -58شهادة طبية ،لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر ،تنصّ على أ ّ المترشح تتوفر فيه المؤذالت البدنية والذذنية المفروضة
ليمارس الوظيفة التي يترشح إليها بكامل تراب الجمهورية التونسية.

مع اإلشارة إلى أنه يرفض كل ملف ناقص أو يقدّم بطريقة مخالفة لما سبق ذكره أو يقدّم بعد اآلجال المحددة.
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 مع التنصيص على الرتبة والمادة المترشّح لها.

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

االدارة العامة للتعليم العالي
إدارة االمتحانات والمناظرات الجامعية

الوثائق المطلوبة للترشح لالنتداب
في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي
الملف العلمي

 - Iترجمة ذاتية مف ّ
صلة للمترشح في ست ( )6نسخ ورقية.
 - IIقائمة تشتمل أشغال البحث والمنشورات العلمية والبيداغوجية للمترشح في ست ( )6نسخ ورقية.
– IIاألطروحة و من مذ ّكرة الدراسات المع ّمقة أو الماجستير (وجوبا ثالث ) (3نسخ ورقية وخمس ( )5نسخ على محامل رقمية
ِِ.)CD
 -IVكل عمل علمي أو بيداغوجي أو تأطيري كالمنشورات وأشغال البحث والمقاالت والمذ ّكرات والرسائل والدراسات والمداخالت
والمؤلفات والمحاضرات والدروس والتمارين التعليمية والدروس المنسوخة والكتب المفردة ،إلخ( ...وجوبا ثالث ) (3نسخ ورقية
وخمس ( )5نسخ على محامل رقمية ِِ.)CD
ّ
ّ
 -Vإمكانية إضافة خمس ( )1نسخ ورقية من تقرير متعلق بالنشاطات العلمية والبيداغوجية معد من قبل شخصية علميّة من
اختياره ،على أ ّال تكو ذذه الشخصية عضوا بهيئة االنتداب (الفصل  44من األمر عدد  5281لسنة .)5991
مع التذكير بضرورة تقديم أشغال وبحوث لم يسبق عرضها للحصول على رتبة أدنى من الرتبة المترشح لها (الفصل  44من األمر
عدد  5285لسنة .)5991
مالحظة :يتعيّن على المترشحين تقديم كافة أعمالهم العلمية على محامل رقمية باعتماد " "Microsoft Word Version 2003
أو "."PDF

الملف اإلداري
 يقدم المترشح الذي ينتمي إلى الوظيفة العمومية الوثائق  :من  5إلى .51 يقدم المترشح الذي ال ينتمي إلى الوظيفة العمومية الوثائق  :من 5إلى  2والوثائق  55و.58 -5مطلب ترشح وبطاقة اختيارات يسحبا من مركز اإليداع.
 -8صورتا فوتوغرافيتا للمترشح.
 -1ست ( )6نسخ من ك ّل شهادة علمية ابتداء من الباكالوريا.
 -4ست ( )6نسخ من كل قرار معادلة بالنسبة إلى الشهادات األجنبية أو نسخة من وصل إيداع مطلب للحصول على معادلة في الشهادة المعنية.

 -5نسخة ( )5من بطاقة التعريف الوطنية.
 -6مضمو ( )5من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثالثة أشهر.
 -7ثالثة ( )1ظروف خالصة معلوم البريد تحمل عنووا المترشوح ،ظرفوا منهوا ( )8بمعلووم رسوالة مضومونة الوصوول ،وظورف ( )5بمعلووم
رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
 - 2ثالث ( )1مطبوعات لرسالة مضمونة الوصول ومطبوعة ( )5لإلعالم بالبلوغ تسحب من مصالح البريد ،يتم تعميرذا من قبل المترشح.
 - 9نسختا ( )8من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.
 -51بطاقة في الخدمات تفيد الحالة اإلدارية للمترشح.
 -55مضمو من سجل السوابق العدلية (بطاقة عدد  )1لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثالثة أشهر (وجوب تقديمها قبل التصريح بالنتائج).
 -58شهادة طبية ،لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر ،تنصّ على أ ّ المترشوح تتووفر فيوه الموؤذالت البدنيوة والذذنيوة المفروضوة
ليمارس الوظيفة التي يترشح إليها بكامل تراب الجمهورية التونسية.

مع اإلشارة إلى أنه يرفض كل ملف ناقص أو يقدّم بطريقة مخالفة لما سبق ذكره أو يقدّم بعد اآلجال
المحددة .وبإمكان من يتعذر عليه الحضور بنفسه لتقديم ملف ترشحه تكليف شخص ينوبه للقيام بإجراءات
التسجيل ،على ش رط أن يكون مصحوبا بتوكيل قانوني في هذا الغرض مع التنصيص على الرتبة والمادة
المترشّح لها.

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

االدارة العامة للتعليم العالي
إدارة االمتحانات والمناظرات الجامعية

الوثائق المطلوبة للترشح للترقية
في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي
الملف العلمي

 -Iترجمة ذاتية مف ّ
صلة للمترشح في ست ( )6نسخ ورقية.
 -IIقائمة تشمل أشغال البحث والمنشورات العلمية والبيداغوجية للمترشح في ست ( )6نسخ ورقية.
–IIIاألطروحة و من مذ ّكرة الدراسات المع ّمقة أو الماجستير (وجوبا ثالث ) (3نسخ ورقية وخمس ( )5نسخ على محامل رقمية
ِِ.)CD
 -IVكل بحث علمي أو بيداغوجي أو تأطيري كالمنشورات وأشغال البحث والمقاالت والمذ ّكرات والرسائل والدراسات والمداخالت والمؤلفات
والمحاضرات والدروس والتمارين التعليمية والدروس المنسوخة والكتب المفردة إلخ( ...وجوبا ثالث ) (3نسخ ورقية وخمس ()5

نسخ على محامل رقمية ِِ.)CD
ّ
 -Vإمكانية إضافة خمس ( )1نسخ ورقية من تقرير متعلق بالنشاطات العلمية والبيداغوجية للمترشح مع ّد من قبل شخصية علميّة
من اختياره ،على أ ّال تكو ذذه الشخصية عضوا بهيئة الترقية (الفصل  44من األمر عدد  5281لسنة .)5991
مع التذكير بضرورة تقديم أشغال وبحوث لم يسبق عرضها للحصول على رتبة أدنى من الرتبة المترشح لها (الفصل  44من األمر
عدد  5285لسنة .)5991
مالحظة :يتعيّن على المترشحين تقديم كافة أعمالهم العلمية على محامل رقمية باعتماد نظام " "Microsoft Word Version 2003
أو "."PDF

الملف اإلداري
 -5مطلب ترشح وبطاقة اختيارات يسحبا من مركز اإليداع.
 - 8صورتا فوتوغرافيتا للمترشح.
 -1ست نسخ ( )6من ك ّل شهادة علمية ابتداء من الباكالوريا.
 -4ست نسخ ( )6من كل قرار معادلة بالنسبة إلى الشهادات األجنبية أو نسخة من وصل إيداع مطلب للحصول على معادلة في الشهادة المعنية.
 -5نسخة ( )5من بطاقة التعريف الوطنية.
 -6مضمو ( )5من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثالثة أشهر .
 -7ثالثة ( )1ظروف خالصة معلوم البريد بمعلوم رسالة مضمونة الوصول تحمل عنوا المترشح.
 -2قائمة في الخدمات تفيد الحالة اإلدارية للمترشح.
 -9نسخة ( )5من قرار انتداب المترشح في رتبة مساعد للتعليم العالي.
 -51نسخة ( )5من قرار ترسيم المترشح في رتبة مساعد للتعليم العالي.

 ال يقبل أي ملف ترشح للترقية لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي ال يستجي لررط الترسيم ويعتمد تاريخ للق سجلالترشحات كآخر أجل لحصول الترسيم.
 يرفض كل ملف ناقص أو يقدّم بطريقة مخالفة لما سبق ذكره أو يقدّم بعد اآلجال المحددة .وبإمكان من يتعذر عليهالحضور بنفسه لتقديم ملف ترشحه تكليف شخص ينوبه للقيام بإجراءات التسجيل ،على شرط أن يكون مصحوبا بتوكيل
قانوني في هذا الغرض مع التنصيص على الرتبة والمادة المترشّح لها.

الوثائق المطلوبة للترشح لالنتداب
في رتبة مساعد للتعليم العالي

الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

االدارة العامة للتعليم العالي
إدارة االمتحانات والمناظرات الجامعية

الملف العلمي
 -Iترجمة ذاتية مف ّ
صلة للمترشح في ست ( )6نسخ ورقية.
 -IIقائمة تشتمل أشغال البحث والمنشورات العلمية والبيداغوجية للمترشح في ست ( )6نسخ ورقية.
–IIIاألطروحة ومن مذ ّكرة الدراسات المع ّمقة أو الماجستير (وجوبا ثالث ) (3نسخ ورقية وخمس ( )5نسخ على محامل رقمية ِِ.)CD
 -IVكل عمل علمي أو بيداغوجي أو تأطيري كالمنشورات وأشغال البحث والمقاالت والمذ ّكرات والرسائل والدراسات والمداخالت والمؤلفات
والمحاضرات والدروس والتمارين التعليمية والدروس المنسوخة والكتب المفردة إلخ( ...وجوبا ثالث ) (3نسخ ورقية وخمس ( )5نسخ على

محامل رقمية ِِ.)CD
 -Vإمكانية إضافة خمس ( )1نسخ ورقية من تقرير متعلّق بالنشاطات العلمية والبيداغوجية للمترشح مع ّد من قبل شخصية علمية من اختياره ،على أ ّال
تكو ذذه الشخصية عضوا بهيئة االنتداب (الفصل  44من األمر عدد  5281لسنة .)5991
على المترشحين لير المتحصلين على الدكتورا أو على التبريز والذين لم يناقروا أطروحاتهم بعد أن يضيفوا الوثائق التالية :
 -VIاألصل مع خمس ( )1نسخ من تقرير مفصل معد من األستاذ المشرف خالل السنة الجامعية الجارية يبين مدى تقدم أشغال األطروحة التي تسمح
للمترشح مناقشتها في آجال معقولة.
 -VIIنسخ م ّما ت ّم إنجازه في إعداد األطروحة تثبت أ ّ المترشح وصل إلى مرحلة متقدمة ،مثل التخطيط ،المصادر والمراجع ،المراحل التي تم تحريرذا
منها إلخ( ...وجوبا ثالث ) (3نسخ ورقية وخمس ( )5نسخ على محامل رقمية ِِ.)CD

مالحظة :يتعيّن على المترشحين تقديم كافة أعمالهم العلمية على محامل رقمية باعتماد نظام " "Microsoft Word Version 2003
أو "."PDF

الملف اإلداري
 يقدم المترشح الذي ينتمي إلى الوظيفة العمومية الوثائق  :من  5إلى .58 يقدم المترشح الذي ال ينتمي إلى الوظيفة العمومية الوثائق  :من 5إلى  51والوثائق  51و.54 -5مطلب ترشح وبطاقة اختيارات يسحبا من مركز اإليداع.
 - 8صورتا فوتوغرافيتا للمترشح.
 -1ست ( )6نسخ من ك ّل شهادة علمية ابتداء من الباكالوريا.
 -4ست ( )6نسخ من كل قرار معادلة بالنسبة إلى الشهادات األجنبية أو نسخة من وصل إيداع مطلب للحصول على معادلة في الشهادة المعنية.
 -5نسخة ( )5من بطاقة التعريف الوطنية.
 -6مضمو ( )5من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثالثة أشهر.
 -7ثالثة ( )1ظروف خالصة معلوم البريد تحمل عنوا المترشح ،ظرفا منها ( )8بمعلوم رسالة مضمونة الوصول ،وظرف ( )5بمعلوم رسالة مضمونة
الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.
 -2ثالث ( )1مطبوعات لرسالة مضمونة الوصول ومطبوعة ( )5لإلعالم بالبلوغ تسحب من مصالح البريد ،يتم تعميرذا من قبل المترشح.
 -9ست ( )6نسخ من شهادة الترسيم في الدكتورا للسنة الجامعية  8158/8155أومن شهادات الترسيم السابقة.
 -51ست ( )6نسخ من شهادة الترسيم في الدكتورا للسنة الجامعية .8151/8158
أ -بالنسبة للذين قاموا بإيداع األطروحة للمناقرة فيتعين عليهم تقديم ست ( )6نسخ م ّما يفيد إيداع األطروحة معدة من طرف رئيس المؤسسة.
ب -أما بالنسبة للمترشحين الذين تجاوزوا مدة الثالث سنوات المخولة إلعداد شهادة الدكتورا وتحصلوا على تمديد في الغرض ،فيتعين عليهم تقديم ست ()6
نسخ من قرار التمديد يرفق بجميع شهادات التسجيل السابقة.
ويستثنى من تقديم شهادات الترسيم المذكورة المترشحون المحرزون على شهادة التبريز أو الدكتورا.
 -55نسختا ( )8من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.
 -58قائمة في الخدمات تفيد الحالة اإلدارية للمتر ّشح.
 -51مضمو من سجل السوابق العدلية (بطاقة عدد  )1لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثالثة أشهر (وجوب تقديمها قبل التصريح بالنتائج).
 -54شهادة طبية ،لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر ،تنصّ على أ ّ المترشح تتوفر فيه المؤذالت البدنية والذذنية المفروضة ليمارس الوظيفة
التي يترشح إليها بكامل تراب الجمهورية التونسية.
مع اإلشارة إلى أنه يرفض كل ملف ناقص أو يقدّم بطريقة مخالفة لما سبق ذكره أو يقدّم بعد اآلجال المحددة .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 مع التنصيص على الرتبة والمادة المترشح لها.

