
 
 

 
إتحاد األساتذة الجامعيين الباحثين 

 "إجابة"التونسيين 

 41 ثورة مكتسبات وتجسيد ضمان أجل من

 وللدفاع والحريات الحقوق مجال في جانفي

 لألساتذة والمعنوية المهنية المصالح عن

 هيكل إنشاء تم التونسيين الباحثين الجامعيين

 كل عن بعيدًا القطاع بهذا خاص نقابي

 .التجاذبات

 تناضل مستقلة ديمقراطية وطنية نقابة إجابة

  مطالب وتحقيق الجامعة دمقرطة أجل من

 إعادة إلى تهدف وهي. المؤجلة الجامعيين

 التي المكانة إلى الجامعيين األساتذة

 بالجامعة والرقي المجتمع داخل يستحقونها

 .العالمية المعايير مستوى إلى التونسية

توحيد صفوف األساتذة الجامعيين -1-

الباحثين من أجل الدفاع عن جميع 

             مصالحهم المادية والمعنوية

إرساء قانون أساسي يرقى إلى مستوى  -2

             طموحات الجامعيين

المساهمة في اإلرتقاء بمنظومة التعليم --3

             العالمية العالي إلى المواصفات

ضمان إستقاللية الجامعة والنأي بها عن  4-

             كل التجاذبات

الممارسة الديمقراطية   العمل على إرساء -5

                        داخل الجامعة

             ترسيخ الحريات األكاديمية و العلمية 6-

مرفقا عاما   الدفاع عن الجامعة العمومية--7

                        متاحا للجميع

العمل على تشريك الجامعيين في بلورة  8-

إستراتجيات الدولة داخل اللجان الوطنية 

             المختصة

إرساء دعائم حقيقية للتعاون العلمي  9-

             والثقافي وطنيا وعالميا

الدفاع عن الحريات النقابية والتعاون  10-

             مع النقابات الجامعية الوطنية والعالمية

 األهداف

  

            Http://www.facebook.com/ijeba  

 

 

 

 
ijabasyndicat@yahoo.com 

ــدد مركز بريد 233صندوق بريد عــ

  .سوسة 3232حي الرياض 
 

جواب&  سؤال  

 

 ؟(5و 3 نفصالال) بإجابة اإلنخراط يتم كيف. 1س

 الباحثين الجامعيين األساتذة لجميع يحق. 1ج

 واألساتذة والمتقاعدين منهم المباشرين التونسيين

 أطروحة إعداد بصدد هم والذين القارين المبرزين

 .بإجابة اإلنخراط الدكتوراة

 إستخالص خالل من إختياريا اإلنخراط يكون

 إللتزام تبعا( دينارا 33) سنوي أو( ديناران) شهري

 .بالنظر إليها الراجع بالمؤسسة المنخرط يمضيه

 ؟(6 فصلال) إجابة" إنابات" تأسيس يتم كيف. 3س

 في القاعدية التشكيلة هي المحلية اإلنابة. 3ج

  الجامعية المؤسسات جميع في له والممثلة" إجابة"

 .العالي التعليم لوزارة التابعة

 من بإقتراح أو األساتذة من بطلب اإلنابة تتكون

 عدد حسب اإلنابة مكتب ويتشكل" إجابة"

 :المنخرطين

 إلى 11 من |واحد نائب:  منخرطين 12 إلى  5 من

 فما منخرطا 21 من |نواب ثالثة:  منخرطا 22

  .نواب خمسة:  فوق

 الفصل) مهامه وماهي الوطني المؤتمر هو ما. 2س

 ؟(9

 إلجابة األخير والمرجع للقرار العليا السلطة هو. 2ج

 سنوات ثالث كل دورية وبصفة وجوبا ينعقد

 أعضاء ثلثي حضور إنعقاده قانونية في ويشترط

 هياكل بإنتخاب ويقوم المحلية اإلنابات مكاتب

 .  تنفيذية وهيئة    وطني مجلس من الوطنية التسيير

 


