الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي

االدارة العامة للتعليم العالي
إدارة االمتحانات والمناظرات
الجامعية

الوثائق المطلوبة للترشح لالنتداب
في رتبة مساعد للتعليم العالي
الملف العلمي

مفصلة للمترشح في ست ( )6نسخ ورقية.
 -Iترجمة ذاتية
ّ

 -IIقائمة تشتمل أشغال البحث والمنشورات العلمية والبيداغوجية للمترشح في ست ( )6نسخ ورقية.
المعمقة أو الماجستير (وجوبا ثالث ) (3نسخ ورقية وست ( )6نسخ على محامل رقمية).
–IIIاألطروحة ومذ ّكرة الدراسات
ّ
 -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 وست ( )6نسخ على

محامل رقمية).
تقدم األعمال البيداغوجية أوالتأطيرية مع مؤيداتها.
و ّ

معد من قبل شخصية علمية من
 -Vإمكانية إضافة خمس ( )5نسخ ورقية من تقرير متعلّق بالنشاطات العلمية والبيداغوجية للمترشح ّ
اختياره ،على أال تكون هذه الشخصية عضوا بهيئة االنتداب (الفصل  44من األمر عدد  1825لسنة .)1993
على المترشحين غير المتحصلين على الدكتو ار أو على التبريز والذين لم يناقشوا أطروحاتهم بعد أن يضيفوا الوثائق التالية :
 -VIاألصل مع خمس ( )5نسخ من تقرير مفصل معد من األستاذ المشرف خالل السنة الجامعية الجارية يبين مدى تقدم أشغال األطروحة
التي تسمح للمترشح مناقشتها في آجال معقولة.
أن المترشح وصل إلى مرحلة متقدمة ،مثل التخطيط ،المصادر والمراجع ،المراحل التي
تم إنجازه في إعداد األطروحة تثبت ّ
 -VIIنسخ ّ
مما ّ
تم تحريرها منها إلخ( ...وجوبا ثالث ) (3نسخ ورقية وست ( )6نسخ على محامل رقمية).
-VIIIنسخ من الوثائق التي تثبت قدرة المترشح على التدريس باللغة االنقليزية (من بينها شهادات علمية وشهادات مشاركة في تربصات
في االختصاص باللغة االنقليزية وشهادات إشهاد في اللغة االنقليزية وشهادات خبرة في التدريس باللغة االنقليزية .)...
يتعين على المترشحين تقديم كافة أعمالهم العلمية على محامل رقمية.
مالحظةّ :

الملف اإلداري
 يقدم المترشح الذي ينتمي إلى الوظيفة العمومية الوثائق  :من  1إلى .13 يقدم المترشح الذي ال ينتمي إلى الوظيفة العمومية الوثائق  :من 1إلى  11والوثائق  14و.15 -1مطلب ترشح وبطاقة اختيارات يسحبان من مركز اإليداع.
 - 2صورتان فوتوغرافيتان للمترشح.

 -3ست ( )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 ( )1من بطاقة التعريف الوطنية.

 -6مضمون ( )1من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثالثة أشهر.

 -7ثالثة ( )3ظروف خالصة معلوم البريد تحمل عنوان المترشح ،ظرفان منها ( )2بمعلوم رسالة مضمونة الوصول ،وظرف ( )1بمعلوم رسالة
مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.

 -8ثالث ( )3مطبوعات لرسالة مضمونة الوصول ومطبوعة ( )1لإلعالم بالبلوغ تسحب من مصالح البريد ،يتم تعميرها من قبل المترشح.

تنزل لفائدة محتسب رئاسة جامعة تونس على الحسـاب الجــاري
 -9األصل من شهادة إصدار حوالة بريدية بقيمة عشرين دينا ار (20د) ّ
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 -10ست ( )6نسخ من شهادة الترسيم في الدكتو ار للسنة الجامعية  2014/2013أومن شهادات الترسيم السابقة.
 -11ست ( )6نسخ من شهادة الترسيم في الدكتو ار للسنة الجامعية .2015/2014

مما يفيد إيداع األطروحة معدة من طرف رئيس
أ -بالنسبة إلى الذين قاموا بإيداع األطروحة للمناقشة فيتعين عليهم تقديم ست ( )6نسخ ّ
المؤسسة.

ب -بالنسبة إلى ا لمترشحين الذين تجاوزوا مدة الثالث سنوات المخولة إلعداد شهادة الدكتو ار وتحصلوا على تمديد في الغرض ،فيتعين عليهم
تقديم ست ( )6نسخ من قرار التمديد يرفق بجميع شهادات التسجيل السابقة.

ويستثنى من تقديم شهادات الترسيم المذكورة المترشحون المحرزون على شهادة التبريز أو الدكتو ار.

 -12نسختان ( )2من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.
 -13قائمة في الخدمات تفيد الحالة اإلدارية للمتر ّشح.

 -14مضمون من سجل السوابق العدلية (بطاقة عدد  )3لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثالثة أشهر (وجوب تقديمها قبل التصريح
بالنتائج).

أن المترشح تتوفر فيه المؤهالت البدنية والذهنية المفروضة
تنص على ّ
 -15شهادة طبية ،لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهرّ ،
ليمارس الوظيفة التي يترشح إليها بكامل ت ارب الجمهورية التونسية.
يقدم بعد اآلجال المحددة .وبإمكان من يتعذر عليه الحضور بنفسه
يقدم بطريقة مخالفة لما سبق ذكره أو ّ
مع اإلشارة إلى أنه يرفض كل ملف ناقص أو ّ
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.
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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مفصلة للمترشح في ست ( )6نسخ ورقية.
 -Iترجمة ذاتية
ّ

 - IIقائمة تشتمل أشغال البحث والمنشورات العلمية والبيداغوجية للمترشح في ست ( )6نسخ ورقية.
المعمقة أو الماجستير (وجوبا ثالث ) (3نسخ ورقية وست ( )6نسخ على محامل رقميـة).
–IIIاألطروحة ومذ ّكرة الدراسات
ّ
 -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 وست

( )6نسخ على محامل رقمية).
وتقدم األعمال البيداغوجية أوالتأطيرية مع مؤيداتها.
ّ

علمية من
 -Vإمكانية إضافة خمس ( )5نسخ ورقية من تقرير متعلّق بالنشاطات العلمية والبيداغوجية ّ
معد من قبل شخصية ّ
اختياره ،على ّأال تكون هذه الشخصية عضوا بهيئة االنتداب (الفصل  44من األمر عدد  1825لسنة .)1993

 -VIنسخ من الوثائق التي تثبت قدرة المترشح على التدريس باللغة اإلنقليزية (من بينها شهادات علمية وشهادات مشاركة في
اإلختصاص باللغة اإلنقليزية وشهادات إشهاد في اللغة اإلنقليزية وشهادات خبرة في التدريس باللغة اإلنقليزية .)...

مع التذكير بضرورة تقديم أشغال وبحوث لم يسبق عرضها للحصول على رتبة أدنى من الرتبة المترشح لها (الفصل 44
من األمر عدد  1825لسنة .)1993
يتعين على المترشحين تقديم كافة أعمالهم العلمية على محامل رقمية.
مالحظةّ :

الملف اإلداري
 -يقدم المترشح الذي ينتمي إلى الوظيفة العمومية الوثائق  :من  1إلى .11

 يقدم المترشح الذي ال ينتمي إلى الوظيفة العمومية الوثائق  :من 1إلى  9والوثائق  12و.13 -1مطلب ترشح وبطاقة اختيارات يسحبان من مركز اإليداع.
 -2صورتان فوتوغرافيتان للمترشح.

 -3ست ( )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 ( )1من بطاقة التعريف الوطنية.

 -6مضمون ( )1من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثالثة أشهر.

 -7ثالثةةة ( )3ظةةروف خالصةةة معلةةوم البريةةد تحمةةل عن ةوان المترشةةح ،ظرف ةان منهةةا ( )2بمعلةةوم رسةةالة مضةةمونة الوصةةول ،وظةةرف ()1

بمعلوم رسالة مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ.

 - 8ثةةالث ( )3مطبوعةةات لرسةةالة مضةةمونة الوصةةول ومطبوع ةة ( )1لإلعةةالم بةةالبلوغ تسةةحب مةةن مصةةالح البريةةد ،يةةتم تعميرهةةا مةةن قبةةل

المترشح.

تنزل لفائدة محتسب رئاسة جامعة تونس على الحساب
 – 9األصل من شهادة إصدار حوالة بريدية بقيمة عشرين دينا ار (20د) ّ
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 -10نسختان ( )2من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.
 -11بطاقة في الخدمات تفيد الحالة اإلدارية للمترشح.

 -12مضةةمون مةةن سةةجل الس ةوابق العدليةةة (بطاقةةة عةةدد  )3لةةم يمةةض علةةى تةةاريخ تسةةليمه أكثةةر مةةن ثالثةةة أشةةهر (وجــوب تقــديمها قبــل

التصريح بالنتائج).

أن المترشةةح تتةةوفر فيةةه المةةؤهالت البدنيةةة والذهنيةةة
ةنص علةةى ّ
 -13شةةهادة طبيةةة ،لةةم يمةةض علةةى تةةاريخ تسةةليمها أكثةةر مةةن ثالثةةة أشةةهر ،تة ّ
المفروضة ليمارس الوظيفة التي يترشح إليها بكامل تراب الجمهورية التونسية.

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

