
 

 

 إعـــــــــــالن
 
 

برسم المنجزة بالساعات الخاصة اإلداریة ملفاتهم إیداع علیهم یتعین أنه العرضیین ، األساتذة السادة علم إلى بالحسیمة، والتقنیات العلوم كلیة عمید                      ینهي
 الدورة الخریفیة للسنة الجامعیة 2019/2020 لدى المكتب رقم 6 بالجناح الخاص بالشؤون االقتصادیة بالكلیة، وذلك قبل تاریخ: 9 دیسمبر2019.

 
 یتكون الملف اإلداري من الوثائق التالیة:

 
 بالنسبة لألساتذة والموظفین التابعین لجامعة عبد المالك السعدي:

 طلب موجه إلى السید عمید الكلیة یحمل توقیع المعني باألمر؛♦
 نسختان (2) من البطاقة للوطنیة للتعریف مصادق علیهما؛♦
 نسختان (2) من قرار التوظیف أو آخر قرار للترقیة؛♦
 ترخیص رئیس الجامعة بتدریس الساعات اإلضافیة؛♦
ومن♦ باألمر المعني طرف من موقع وحدة ، لكل (Programme Prévisionnel) إنجازها المتوقع الساعات بعدد خاص مطبوع                  ملء

 طرف رئیس الشعبة (وفق النموذج رقم 1 المرفق باإلعالن).
طرف♦ ومن باألمر المعني طرف من موقع وحدة، لكل (Programme Exécuté) فعلیًا المنجزة الساعات بعدد خاص مطبوع                   ملء

 رئیس الشعبة (وفق النموذج رقم 2 المرفق باإلعالن).
من♦ موقع (Etat Explicatif des Heures de Vacation) األسدس في فعلیا المنجزة الساعات بمجموع تفصیلي ببیان                  اإلدالء

 طرف المعني باألمر ومن طرف رئیس الشعبة (وفق النموذج رقم 3 المرفق باإلعالن)؛
 شهادة التعریف البنكي أو شیك ملغى.♦

 
 بالنسبة لألساتذة العرضیین الغیر التابعین لجامعة عبد المالك السعدي:

 طلب موجه إلى السید عمید الكلیة یحمل توقیع المعني باألمر؛♦
 نسختان (2) من البطاقة للوطنیة للتعریف مصادق علیهما؛♦
 نسختان (2) من آخر شهادة محصل علیها مصادق علیهما؛♦
 نسختان (2) من قرار التوظیف أو آخر قرار للترقیة (بالنسبة للموظفین)؛♦
 ترخیص إداري للتدریس بالكلیة یسلم من المؤسسة األصلیة بالنسبة للموظفین والمستخدمین؛♦
 شهادة عدم العمل مسلمة من طرف السلطات المحلیة المختصة مرفوقة بتصریح بالشرف بالنسبة للذین ال یزاولون أي عمل؛♦
ومن♦ باألمر المعني طرف من موقع وحدة ، لكل (Programme Prévisionnel) إنجازها المتوقع الساعات بعدد خاص مطبوع                  ملء

 طرف رئیس الشعبة (وفق النموذج رقم 1 المرفق باإلعالن).
طرف♦ ومن باألمر المعني طرف من موقع وحدة ، لكل (Programme Exécuté) فعلیًا المنجزة الساعات بعدد خاص مطبوع                   ملء

 رئیس الشعبة (وفق النموذج رقم 2 المرفق باإلعالن).
من♦ موقع (Etat Explicatif des Heures de Vacation) األسدس في فعلیا المنجزة الساعات بمجموع تفصیلي ببیان                  اإلدالء

 طرف المعني باألمر ومن طرف رئیس الشعبة (وفق النموذج رقم 3 المرفق باإلعالن)؛
 شهادة التعریف البنكي أو شیك ملغى.♦

 
 مالحظات هامة:

 یجب أن یكون عدد الساعات المتوقع إنجازها مطابق لما هو محدد في الملف الوصفي للوحدة؛1.

 یجب أن ال یتجاوز عدد الساعات المرخص بها في الشهر 20 ساعة؛2.

 تسحب النماذج رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 من مكتب رئیس الشعبة؛3.

 یتعین على السادة األساتذة العرضیین ملء استمارة إلكترونیة متوفرة على الرابط أسفله،  وذلك إلى غایة تاریخ: 9 دیسمبر2019؛4.
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvmdNqmECDgBfIYqDrBjNVB--WXMLzcWCoWr-k1bmyF8ZnnQ/viewform 
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