
 
 

 

 2021/ 2020:  السنة الجامعية
 لخطة:ترشح  مطلب

 

    خبير في التكنولوجيات الحديثة
                                     

 خبير غير جامعي

 حرفي أو مدرب

 
 

 .............................  ............... .        االختصاص   .................................................................... :  المؤسسة المطلوبة
 

 

 .......................... ....................... .............................. .................... ................................ ................................ :االسم و اللقب  
 ................................. ........................................................ .......................................................... : تاريخ الوالدة و مكانها

 ...................................... . .................... ............................................. : رقم بطاقة التعريف الوطنية و تاريخ إصدارها

 .................................... عدد العقود المتحصل عليها خالل السنوات الفارطة مع جامعة القيروان )إن وجدت(:  

 .... ......... ............. ..........عدد العقود المتحصل عليها خالل السنوات الفارطة مع جامعات أخرى )إن وجدت(:  

 ..................................... الهاتف:    ................ ... ................................................................................... .................. : العنوان 
 .............................................. .............................................................................................................. : البريد اإللكتروني

 ....................... .......... .............................................................................................................................   :الوظيفة الحالية

 ............................... ............................................................................................................................. : المؤسسة المشغلة

 ............................................................................................... .......................  :المواد المراد تدريسها في اإلختصاص 

 : الجامعية المتحصل عليها   داتالشها
  

 اإلختصاص  الشهادة
تاريخ الحصول  

 عليها 
 المؤسسة  المالحظة 

 

     الباكالوريا 

 

 اإلجازة/مهندس  /األستاذية

 
    

شهادة 
اجستير  الم /الماجستير

 المهني 
    

 

 شهادات أخرى

 
    

 

 :التي قام بها المترشح (أجير-موظف-مساعد متعاقد-)عرضي األنشطة العلمية و المهنية
  

 المؤسسة المشغلة  الحالة اإلدارية  نوع العمل  السنة الجامعية 

    
    

    

    

    
 

 

 

 

 ورية التونسيةالجمه
 و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي 
*** 

 القيروان جامعة 

 

 

 صورة شمسية 

 

 

 



                                                            
                                                                      

 

 

 يتعين إرفاق المطلب وجوبا بالوثائق التالية: 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  -

 نسخة من سيرة ذاتية مفصلة.  -

ة الشهادات  نسخ مطابقة لألصل من الشهادات العلمية المتحصل عليها )أو من قرارات المعادلة بالنسب -
 من الباكالوريا. ابتداءاألجنبية( 

 مضمون والدة  في حالة صلوحية.   -

 نسخ من العقود المبرمة خالل السنوات الفارطة )إن وجدت(.  -
 صورة شمسية تلصق على مطبوعة الترشح.  -

 شهادة خبرة لمدة ثالث سنوات على األقل بالنسبة للخبراء.  -
الصناعة و التجارة والصناعات التقليدية تتضمن  تحادانسخة من بطاقة حرفي مسلمة من طرف هياكل  -

 سنوات على األقل بالنسبة لمدرب.    5سنوات على األقل بالنسبة لحرفي و    10أقدمية 

 للوظيفة العمومية(.  االنتسابشهادة عمل بالمؤسسة األصلية حديثة العهد )يشترط عدم  -
 للوظيفة العمومية. االنتساب تصريح معرف باإلمضاء بعدم  -

 .رف مضمون الوصول مع اإلعالم بالبلوغ يحمل عنوان المترشح بكل دقةظ -

 
 
 

 

 
 : الرجاء تحديد مكان العمل حسب الترتيب التفاضلي للواليات )القيروان، سيدي بوزيد، القصرين ( 

 
1 ..................................................................................................................................... .................... 

2............................................................................................................................. .............................. 

3....................................... .................................................................................................................... 

 

 
 
 

 

صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد   ...................... .................................................إني الممضي أسفله 
أشهد أن كل الوثائق و المعلومات التي يحتوي عليها مطلب ترشحي صحيحة  .........................................

 و شاملة. 
 .............................. في  .................... 

 اإلمضاء                                                                                    
 

 
 
 
 


