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 والبحث العلمي والتكنولوجيا ن وزير التعليم العاليم
  ىـإل

  عمداءورؤساء الجامعات  السيدات والسادة
 مؤسسات التعليم العالي والبحث ومديري

  
  
  

 القانون العام القانون الخاص وعلوم اإلجرام ومادة  ن في مادة انتداب أساتذة محاضريمناظرتيظيم نت : الموضـوع
  .2009  سنةبعنوان دورة

  
   والمتعّلق بالتعليم العالي،2008 فيفري 25 المؤرخ في 2008 لسنة 19القانون عدد ) 1: المراجع

 والمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص 1993 سبتمبر 6 المؤرخ في 1993 لسنة 1825األمر عدد ) 2
 األمر ته وخاصة وتّممتهحنّقعلى جميع النصوص التي بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات و

  ،1997تمبر  سب3 المؤرخ في 1997 لسنة 1802عدد 
ظيم الجامعات ومؤسسات التعليم  والمتعّلق بتن2008 أوت 4 المؤرخ في 2008 لسنة 2716األمر عدد ) 3

  ها،لي والبحث العلمي وقواعد سيراعال
 والمتعلق بتحديد 2009 جوان 20قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في ) 4

  .2009عدد الخطط المزمع تسديدها بعوان دورة االنتداب لسنة 
  

  . المعنيةة جدول متعلق بشروط الترشح إلى الرتب- :المرفقات
  . المعنيةةى الرتب الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشح إلة قائم- 

  
  
  

  
  

 في أساتذة محاضريننتداب ال مناظرتين  والبحث العلمي والتكنولوجياوزارة التعليم العاليتنظم 
  .2009 بعنوان سنة القانون العام ومادة وعلوم اإلجرام القانون الخاصة ماد

  

تح سجل الترشحات و بة يف ذآورتينى الإبالنس ادتين الم ات واللم ر إدارة اإلمتحان ة  بمق اظرات الجامعي  من
الواحدة  ى الساعة    ل إ )9س( يوميا من الساعة التاسعة صباحا      والبحث العلمي والتكنولوجيا   وزارة التعليم العالي  ب

  .  الغايةبدخول 2009نوفمبر  26إلى  16 من وذلك )13س(بعد الزوال 
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 الوزيـر

 84/09منشور عدد 



  :آما يلي  2009عنوان سنة ب القانون الخاص وعلوم االجرامفي مادة الخطط المزمع تسديدها وتوزع 
  )ب(الخطط المفتوحة حسب الفقرة   )أ(الخطط المفتوحة حسب الفقرة   المؤسسة

  -  آلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
  قانون مدني  2
  قانون تجاري  2

  قانون دولي  1

  1  -  بتونسواالجتماعية السياسية  القانونية وآلية العلوم

  1  -  ارة المؤسساتالمعهد العالي للمحاسبة وإد

  1  -  المدرسة العليا للتجارة بتونس

  3  -  آلية الحقوق والعلوم اإلقتصادية والسياسية بسوسة

  2  -  آلية الحقوق بصفاقس

  1  -  آلية العلوم القانونية واإلقتصادية والتصرف بجندوبة

  2  -   المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس

  16  -  المجمــوع
 ة أمام لجن عن طريق الدرسمة اإلختصاصات التي تلقى فيها دروس مـن قبل المترشحينقد ضبطت قائو

  :حسب الجدول التالي القانون الخاص وعلوم االجرامة ماداألساتذة المحاضرين في نتداب إ
  

 Spécialités  اإلختصاصات

 .Droit Civil - .مدنيالقانون ال -

 Droit pénal, procédures pénales et criminologie - .جزائية وعلوم اإلجرامالجراءات اإلائي وزجالقانون ال -

 .Droit commercial - .تجاريالقانون ال -

 .Droit International privé - .خاصالدولي القانون ال -

 .Droit du travail et de la sécurité sociale -  .ة اإلجتماعيوالحيطة قانون الشغل -

 .Procédures civiles et voies d'exécution -  . التنفيذوإجراءاتمدنية الءات جرااإل -
  

  :آما يلي  2009بعنوان سنة  العامالقانون في مادة الخطط المزمع تسديدها وتوزع 
 )ب(الخطط المفتوحة حسب الفقرة  )أ(الخطط المفتوحة حسب الفقرة   المؤسسة

  2  -  آلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

  1  -  بتونسواالجتماعية السياسية  القانونية وآلية العلوم

  -  1  آلية الحقوق والعلوم اإلقتصادية والسياسية بسوسة

  2  2  آلية الحقوق بصفاقس

  2  -  المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس

  1  -  المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

  8  3  المجمـوع
  
  
  
  
  

../....  



 ة أمام لجن عن طريق الدرسقد ضبطت قائمة اإلختصاصات التي تلقى فيها دروس مـن قبل المترشحينو
  :حسب الجدول التالي القانون العام ةاألساتذة المحاضرين في مادنتداب إ

  

 Spécialités  اإلختصاصات

 .Droit constitutionnel et sciences politiques - .سياسيةالعلوم الدستوري والقانون ال -
 .Droit administratif et sciences administratives - .داريةاإلعلوم الداري واإلقانون ال -
 .Droit international public et relations internationales -  .دوليةالعالقات العام والدولي القانون ال -
 .Finances publiques et droit fiscal -  .جبائيالقانون  والعموميةالمالية ال -

  
المذآورة أعاله بصورة  أن يقدموا ملفاتهم في اآلجال  المذآورتينفعلى الراغبين في الترشح إلى المناظرتين

نهج (والبحث العلمي والتكنولوجيا  وزارة التعليم العاليبذاتية، مباشرة إلى إدارة اإلمتحانات والمناظرات الجامعية 
  .مع اإلمضاء في سجل الترشحات المفتوح لهذا الغرض)  الطابق الرابع-تونس–سوسة 

  

من يتعّذر عليه الحضور بنفسه لتقديم ملف ترشحه، فيجب عليه تكليف شخص ينوبه في إجراءات التسجيل، أّما 
  .على شرط أن يكون مصحوبا بتوآيل قانوني

  

  .اآلجال المحددةمع اإلشارة إلى أّنه يرفض آل ملف يصل بطريقة مخالفة لما سبق ذآره أو بعد 
 

لمدرسين الراجعين إليكم بالنظر اإلطالع عليه في حّتى يتسنى ل  وتوزيعهالمنشورفالرجاء التفّضل بتعليق هذا 
  .اإلبان

  
  وزير التعليم العالي

  والبحث العلمي والتكنولوجيا
  
  

  األزهر بوعوني


