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اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

INSTITUT SUPERIEUR DES ETUDES TECHNOLOGIQUES DU KEFالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف    اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

2018/2019: السنة الجامعیة 

مطلب ترشح لخطة
مدرس متعاقد

)متحصل على الدكتوراه(

:اإلختصاص

بطاقة التعریف 
:الوطنیة

...........):........................................................اللقب عند الوالدة:..............................................(اللقب 
:..................................................................تاریخ ومكان الوالدة:............................................اإلسم  

...................................:................................................................................العنوان الكامل و القار  
:............................................................الھاتف  .........................................................................

...............................................................:........................................................العنوان اإللكتروني  

:المعرف الوحید

:المواد المراد تدریسھا في اإلختصاص 
1......................................................................2............................................................

3.........................................................................4..........................................................

المؤسسة المالحظة  تاریخ الحصول علیھا اإلختصاص نوع الشھادة 
شھادة البكالوریا
مھندس/ شھادة األستاذیة 
شھادة الماجستیر
شھادة الدكتوراه 

شھادات أخرى

.ال یمكن دراسة أي ملف ترشح ما لم یتضمن كل المعلومات و الوثائق المطلوبة
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التى قام بھا المترشح منذ حصولھ على ....) عرضي، مساعد متعاقد، موظف، أجیر: (النشاطات  العلمیة و المھنیة 
.الماجستیر

المشغلةالمؤسسة  الحالة اإلداریة نوع العمل السنة الجامعیة 
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

:یتعین إرفاق المطلب وجوبا باألوراق التالیة 
.مطبوعة ترشح یتم تحمیلھا من موقع الواب الخاص بالمعھد ومعمر بكل دقة) 1

www.isetkf.rnu.tn
من بطاقة التعریف الوطنیة ) 02(نسختان ) 2
مطابقتان لألصل من الشھادات العلمیة المتحصل علیھا) 02(نسختان ) 3
عادلة بالنسبة إلى الشھادات األجنبیة ممطابقتان لألصل من قرار ال) 02(نسختان ) 4
من موقع الواب الخاص بالمعھدالتزام في نسختین أصلیتین معرفتین باإلمضاء وفق األنموذج الذي یتم تحمیلھ) 5
مرظرف خالص لمعلوم البرید و حامل لعنوان المعني باال) 6
تصریح على الشرف معرف باإلمضاء یتم تحمیلھ من موقع الواب الخاص بالمعھد) 7
)RIB/ RIP( رقم الحساب الجاري ) 8

بطاقة التعریف الوطنیة ) ة(صاحب .............................................................................أسفلھ ) ة(إني الممضي 
أشھد أن كل الوثائق و المعلومات التي یحتوي علیھا مطلب ترشحي لخطة مدرس متعاقد مسجل ...............................عدد

.بالدكتوراه صحیحة و شاملة
اإلمضاء:  ........................................في الكاف

: ..............................................................................................................رأي رئیس المؤسسة 

: .........................................................في الكاف

...................................................................................................: قرار المدیر العام للدراسات التكنولوجیة 
...................................................................................................................................................

...............................: ................تونس في 
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التــــــــزام

: إني الممضي أسفلھ 

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

...................................................................................................................: في ) ة(المولود

..........................................في ...........................................بطاقة التعریف الوطنیة عدد ) ة(صاحب

.............................................................................................................بالمسلمة

ألتزم بعدم تعاطي أي نشاط مھني آخر بمقابل ، و ال أتمتع بأي منحة أو بأي قرض جامعي طوال مدة صلوحیة عقد 
انتدابي كمدرس متعاقد ب 

......................................................................................................).....................المؤسسة(

.االلتزامو أتحمل كل اإلنعكسات المنجرة عن اإلخالل بھذا 

: .........................................الكاف في 

اإلمضاء           
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تصریح على الشرف

بطاقة التعریف الوطنیة ) ة(صاحب...................................أسفلھ ) ة(و بعد إني الممضي 
.........................بتاریخ .............................المسلمة ب................................عدد

) :1(أصرح على الشرف بما یلي

لم أدرس سابقا بصفة متعاقد في أي مؤسسة جامعیة   -

: درست سابقا بصفة متعاقد كما یبینھ الجدول التالي -

المؤسسة مدة العقد ) 3(نظام العقد  ) 2(صنف العقد  السنة الجامعیة 

:..................................الكاف في 

ھ     اإلمضاء معرف ب

.في الخانة المناسبة (+) وضع عالمة –1

مساعد طالب، خبیر في التكنولوجیات الحدیثة ، خبیر غیر جامعي ، حرفي أو مدرب –2

.سنوي وقت كامل ، سنوي نصف وقت، سداسي أول ، سداسي ثاني–3

: مالحظة

.یقع فسخ العقد في حالة ثبوت مغالطة في اإلدالالء بالبیانات
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2018/2019:الجامعیةالسنة 

مطلب ترشح لخطة
مدرس متعاقد

)الدكتوراهبمسجل (

:االختصاص

بطاقة التعریف 
:الوطنیة

):...................................................................الوالدةاللقب عند ..............................................(:اللقب
:..................................................................تاریخ ومكان الوالدة:............................................االسم

....................................................................................................:...............العنوان الكامل و القار  
............................................................:الھاتف.........................................................................

:.......................................................................................................................روني  العنوان اإللكت

:المعرف الوحید

:االختصاصالمواد المراد تدریسھا في 
1......................................................................2............................................................

3.........................................................................4..........................................................

المؤسسة المالحظة  تاریخ الحصول علیھا االختصاص نوع الشھادة 
البكالوریاشھادة 

مھندس/ شھادة األستاذیة 
شھادة الماجستیر
شھادة الدكتوراه 

شھادات أخرى

.ال یمكن دراسة أي ملف ترشح ما لم یتضمن كل المعلومات و الوثائق المطلوبة
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.بھا المترشح منذ حصولھ على الماجستیرالتى قام ....) عرضي، مساعد متعاقد، موظف، أجیر: (النشاطات  العلمیة و المھنیة 

المؤسسة المشغلة الحالة اإلداریة نوع العمل السنة الجامعیة 
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

:یتعین إرفاق المطلب وجوبا باألوراق التالیة 
.ومعمر بكل دقةالخاص بالمعھدمطبوعة ترشح یتم تحمیلھا من موقع الواب ) 1

www.isetkf.rnu.tn
من بطاقة التعریف الوطنیة ) 02(نسختان ) 2
مطابقتان لألصل من الشھادات العلمیة المتحصل علیھا) 02(نسختان ) 3
عادلة بالنسبة إلى الشھادات األجنبیة ممطابقتان لألصل من قرار ال) 02(نسختان ) 4
أصلیتین معرفتین باإلمضاء وفق األنموذج الذي یتم تحمیلھ من موقع الواب الخاص بالمعھدالتزام في نسختین ) 5
مرظرف خالص لمعلوم البرید و حامل لعنوان المعني باال) 6
تصریح على الشرف معرف باإلمضاء یتم تحمیلھ من موقع الواب الخاص بالمعھد) 7
)RIB/ RIP( رقم الحساب الجاري ) 8

بطاقة التعریف الوطنیة ) ة(صاحب .............................................................................أسفلھ ) ة(إني الممضي 
أشھد أن كل الوثائق و المعلومات التي یحتوي علیھا مطلب ترشحي لخطة مدرس متعاقد مسجل ...............................عدد

.ةبالدكتوراه صحیحة و شامل
اإلمضاء:  ........................................في الكاف

: ..............................................................................................................رأي رئیس المؤسسة 

: .........................................................في الكاف

...................................................................................................: قرار المدیر العام للدراسات التكنولوجیة 
...................................................................................................................................................

...............................: ................تونس في 


