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  بالغ
  

 ومنوبة 2 وتونس1 من المندوبیات الجھویة للتربیة بتونس التعلیم الثانويالحاق أساتذة
  وأریانة وبن عروس

   الوطني للتكنولوجیات في التربیة لدى المركز
  

مین في رتبتھم     یعتزم المركز الوطني للتكنولوجیات في التربیة الحاق مجموعة من أساتذة التعلیم الثانوي  المرسّ

راسیّة  ّ نة الد ّظر الى المندوبیات الجھویة للتربیة  و2013- 2012بعنوان السّ  ومنوبة 2 وتونس1بتونسالراجعین بالن
الیة ووأریانة وبن عروس ّ    :ذلك في االختصاصات الت

  العدد  االختصاص

ّة   01  االعالمی

یاضیّات ّ   01  الر

  01  علوم الفیزیاء

ّة   01  األنقلیزی

ّةال   01  فرنسی

ّة   01  العربی

  

ھوا مطالبھم بواسطة المطبوعة المخصّصة للغرض والتي یمكن سحبھا من ادارة  ّح أن یوجّ فعلى الراغبین في الترش

نة  مرفوقة بالوثائق tn.edunet.wwwمن الموقع االلكتروني وطني للتكنولوجیات في التربیة أوالمركز ال ّ المكو

ّ الى العنوان التالي  في أجل 1002 نھج صدربعل الفیات تونس 3 المركز الوطني للتكنولوجیات في التربیة :للملف

  .2012  أكتوبر22االثنین یوم أقصاه 

  :الوثائق المطلوبة  

 نسخة من بطاقة التعریف الوطنیّة  

 نسخة من قرار االنتداب 

  ّظرمن المندوبیة الجھویة(قائمة في الخدمات  ) للتربیة الراجعین الیھا بالن

 ّرسیم  نسخة من قرار الت

 ھادات العلمیّة ّ  نسخ من الش

 لة  سیرة ذاتیّة مفصّ

 ّصال ان وجدت   نسخ من شھادات تكوینیة في مجال تكنولوجیات المعلومات واالت
 

ة الجراء المحادثة ال*  ّجنة المختصّ اتھم من طرف الل ّ ّ استدعاء المترشّحین المقبولة ملف فاھیّة وذلك باستدعاءات یتم شّ
.شخصیّة  



التربیةإلى السید المدیر العام للمركز الوطني للتكنولوجیات في   

.........................ـط السید المندوب الجھوي للتربیـة ب/ع  
    

 الموضوع : مطلب الحاق لدى المركز الوطني للتكنولوجیات في التربیة. 
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: .................................................................................................................... شرح األسباب-  

......................................................................................................................................... 
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 وفي صورة الموافقة على مطلبي ھذا، ألتزم بااللتحاق بمركز العمل الجدید و أتعھـد بعدم التراجع في ھذا المطلب.

................................في...................   

 اإلمضــاء                        

                  
 الوطني للمركز العام المدیر رأي
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