
 

 

 مطلب ترشح لخطة أستاذ عرضي

(2022/2023)  
 اختصاص................................................................................

 القسم ألمطلوب.........................................................................

 المواد المراد تدريسها:
 المادة األولى:...........................................................................

...........................................المادة الثانية:................................  

 

 المعطيات الخاصة بالمتر شح:

 
 

 .........................االسم :................................... اللقب:....................................

 ...............................رقم بطاقة التعريف الوطنية :.............................. الهاتف:......
 .......................تاريخ و مكان ألوالدة................................................................

 .....................البريد االلكتروني :....................................................................

 ........................................................الكامل و القار ............................. العنوان

 

 الشهادات المتحصل عليها :

 

 نوع الشهادة    االختصاص تاريخ الحصول عليها    المالحظة المؤسسة

     

     

     

     

 

 سنوات التدريس: )في جميع مؤسسات التعليم العالي (

 

 السنة الجامعية سداسي أو سنوي مادة التدريس المؤسسة المشغلة

    

    

    

    

    

République Tunisienne 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

Et de la Recherche Scientifique 

Université de Sfax 

Institut Supérieur d’Administration 

des Affaires 

www.isaas.rnu.tn 

  

 الجمهوريّــة التّونسيّـــة

 عليــم العــاليوزارة التّ 

 والبحث العلمي 

 ة صفــاقســامعـج

الي إلدارة األعمـالـالمعهد الع  
www.isaas.rnu.tn 

http://www.isaas.rnu.tn/
http://www.isaas.rnu.tn/


 

 الوثائق المطلوبة:
مطلب ترشح يسحب من موقع المعهد,  -1  

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية , -2  
ين ترخيص مسبق ألعوان الوظيفة العمومية أو تصريح على الشرف بالنسبة للمدرس -3

 الذين ال ينتمون للمؤسسات العمومية أو شبه العمومية,

سيرة ذاتية مفصلة تتضمن أشغال البحث, -4  
نسخة من كل شهادة علمية متحصل عليها ابتداء من البكالوريا, -5  

نسخة من شهادات التسجيل بالدكتوراه)للمسجلين بالدكتوراه(,  -6  

نسخة من الهوية البنكية, -7  
جداول أوقات تثبت أقدمية المتر شح أو شهادة عمل بصفة عرضية ان وجدت. -8  

 

 
الممضي )ة( أسفله .................................................. و صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد  إني 

 .................................................... بتاريخ .................................

 أن كل الوثائق و المعلومات التي يحتوي عليها مطلب الترشح صحيحة و شاملة . أشهد
في صورة الموافقة على انتدابي بما يلي : قبول جدول األوقات و المهام البيداغوجية التي  ألتزم و

 سيكلفني بها مدير القسم الذي سأنتمي اليه.  

 .في ..................     صفــــــــاقس                                                                 

          اإلمضاء                                                                                                                
                                                                                                     

 
 

 
 رأي رئيس القسم : ...........................................................................

 
 صفــــــــاقس في ...........................                              

 اإلمضاء                                                                          

 
 

 

 رأي مديرة المؤسسة: ...........................................................................
 

 صفــــــــاقس في ...........................                             

 اإلمضاء                                                                     
 

 

 مالحظة هامة :
2022سبتمبر  15*يودع مطلب الترشح لدى مكتب الضبط التابع للمؤسسة في أجل أقصاه يوم الخميس   
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