
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 للجدد و التجديد المعنيين  بالغ حول إمضاء عقود المدرسين المتعاقدين

 2022-2021بعنوان السنة الجامعية  

ليكن في علم كافة المدرسين المتعاقدين الذين تم التعاقد معهم للتدريس بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر لجامعة 
 إمضاء مشروع العقدالقيروان قصد بجامعة  االتصال يتعين عليهم ، أنه2202-2021القيروان بعنوان السنة الجامعية 

من التاسعة  اري التالياإلدالتوقيت  اللوذلك خ الالزمة مرفوقين بالوثائق 2021أكتوبر  18االثنين إبتداءا من يوم 
ل.باحا إلى حدود الثالثة بعد الزواص   

 الوثائق الالزمة: 

 .نسخ من بطاقة التعريف الوطنية 3عدد  -
 .نسخ من سرية ذاتية مفصلة 3عدد   -
أو من قرارات املعادلة بالنسبة  )صل من الشهادات العلمية لألنسخ مطابقة  3عدد   -

 .إبتداء من الباكالوريا إىل شهادة الدكتوراهاألجنبية( الشهادات 
( النسبة للغري متحصلني على الدكتوراه)بنسخ من شهادة الرتسيم بشهادة الدكتوراه  3عدد  -

 . 2022- 2021للسنة اجلامعية 
 (.سحب من اجلامعة)يمدة العقد  اللين آخر مبقابل خط مهاإلتزام بعدم تعاطي نش 3عدد   -
 (.سحب من اجلامعة)يتصريح على الشرف  3عدد  -
 (. والسداسي الثاينول األالسداسي )قات األو نسخ من جداول  3عدد  -
 .نسخ من مباشرة العمل 3عدد   -
 .نسخ من العقود السابقة بالنسبة للمعنيني بتجديد العقود 3 -
  ه.معية بالنسبة للمسجلني بالدكتوراعدم التمتع مبنحة جانسخ من شهادة يف  3 -
حالة على عدم املباشرة ملهنة اإلتصريح على الشرف بعدم التسجيل مبهنة احملاماة أو قرار  3 -

فتح باب الرتشح للتعاقد  بالغاحملاماة مسلمة من اهليئة الوطنية للمحامني بتاريخ اصدار 
 .بصفة مدرس متعاقد



 (بريدي أو بنكي)ساب اجلاري نسخ من احل 2عدد   -
 د.حديثة العه الدةمضامني و  2عدد  -

  :حول صيغة العقود مالحظات

 مدة العقد عدد الساعات المطالب بها الشرط المطلوب صنف العقد
متعاقد حامل 
 لشهادة الدكتوراه 

متحصل على شهادة  
 الدكتوراه

9.5 TD  )دروس مسرية( 
 )دروس تطبيقية(  TD 14أو 

 
سداسي أو سنوي حسب 

متعاقد مسجل   حاجة املؤسسة.
 بشهادة الدكتوراه

مرسم بشهادة الدكتوراه من 
التسجيل الثاين إىل التسجيل  

 الرابع

6TD (مسرية دروس ) 
 ( تطبيقية دروس) TD 9 أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 الجدد و التجديد المعنيين  التعاقد مع خبراء و حرفيين متعاقدينبالغ حول 

 2021-2020بعنوان السنة الجامعية  

الذين تم التعاقد معهم الخبراء الغير الجامعيين و في التكنولوجيات الحديثة و الحرفيين و مدربين ليكن في علم كافة 
 يتعين عليهم ، أنه1202-2020بالنظر لجامعة القيروان بعنوان السنة الجامعيةللتدريس بالمؤسسات الجامعية الراجعة 

 الالزمة مرفوقين بالوثائق 2020 سبتمبر 16إبتداءا من يوم اإلربعاء  القيروان قصد إمضاء مشروع العقدبجامعة  االتصال
ل.الزواباحا إلى حدود الثالثة بعد من التاسعة ص اري التالياإلدالتوقيت  اللوذلك خ   

 الوثائق الالزمة: 

 . الوطنية التعريف بطاقة من نسخ 3 -
 .الذاتيـة السيـرة من نسخ 3 -
املتحصل عليها )أو من قرارات املعادلة  العلمية الشهادات من لألصل ةمطابق نسخ 3 -

 .البكالوريـا من ابتداءبالنسبة الشهادات األجنبية( 
 . األجنبية للشهادات بالنسبة املعادلة قرار من لألصل ةمطابق نسخ 3 -
 .العهد ةوالدة حديث مضامني 3 -
 نسخ من العقود املربمة خالل السنوات الفارطة )إن وجدت(. 3 -
 .عمل شهادة من لألصل ةمطابق نسخ 3 -
األقل بالنسبة للخرباء ملدة ثالث سنوات على  اخلربة يف شهادة من لألصل ةمطابق نسخ 3 -

تفيد األقدمية املهنية و اخلربة امليدانية يف اإلختصاص مل ميض على تاريخ تسليمها أكثر من 
 أشهر.  3

 ة تعريف جبائية ألصحاب مكاتب الدراسات أو املؤسسات اخلاصةنسخ من بطاق 3 -
 بعدم االنتساب للوظيفة العمومية. باإلمضاءنسخ من تصريح معرف  3 -



و الصناعات  نسخ من بطاقة حريف مسلمة من طرف هياكل إحتاد الصناعة والتجارة 3 -
سنوات على األقل  5سنوات على األقل بالسبة حلريف و  10أقدمية من التقليدية تتض

 بالنسبة ملدرب
 (.بالبنك أو بالربيد) اجلاري احلساب رقم  2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

 جامعة القيروان

 المعنيين للجدد والتجديد بالغ حول إمضاء عقود المدرسين المتعاقدين

 2022-2021بعنوان السنة الجامعية  

)الحرفيين، الخبراء،    ليكن في علم كافة المدرسين المتعاقدين
  ( ه الدكتوراشهادة عقد حامل شهادة دكتوراه و عقد مسجل ب

الذين تم التعاقد معهم للتدريس بالمؤسسات الجامعية الراجعة  
- 2021 بالنظر لجامعة القيروان بعنوان السنة الجامعية  

بجامعة القيروان قصد   االتصال يتعين عليهم  ، أنه 0222
  2021ديسمبر   15أجل أقصاه  و ذلك  إمضاء مشروع العقد

ري التالي  ااإلدالتوقيت   اللوذلك خ  الالزمة   بالوثائق مرفوقين 
ل. من التاسعة صباحا إلى حدود الثالثة بعد الزوا   

 

 


