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 جــامعــة طرابلس
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Member the Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW) 

14/4/2009بتاريخ:  (1736)رقم:  – 15/10/1986بتاريخ: (3484)رقم:  ينجمهوريال ينمرسومال  

 عضو رابطة جامعات لبنان

ّمانع -عضو اتحاد الجامعات العربية   

لقاهرةا -عضو رابطة العالم اإلسالمي   

الرباط - عضو اتحاد جامعات العالم اإلسالمي

 الحرم الجامعي في طرابلس
 اإلسالميشارع اإلصالح، مجمع اإلصالح 
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393538 70 961+خليوي: 

447202 6 961+فاكس: 
 info@ut.edu.lbالبريد: 

 لبنان -طرابلس 

Tripoli Campus 
Islah Street, Islah Islamic Complex 

 Tel: + 961 6 447200/1/3/4 
Mobile: +961 70 393538 

 Fax: +961 6 447202 
E.mail: info@ut.edu.lb 

Tripoli - Lebanon 
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طلب تعاقد للتدريس 
هوية املستدعي

:مكان الوالدة:مواليد:االسم الثالثي
:العنوان:الوضع االجتماعي

:بريد إلكرتوين:هاتف حممول:هاتف أرضي
الشهادات اليت أمحلها

عام:اثنوية /معهد:ة يف:الثانوي -1
يف:اجلامعية اإلجازة  -2

عام:جامعة:من كلية:
الدبلوم يف: -3

عام:جامعة:من كلية:
املاجستري يف: -4

عام:جامعة:من كلية:
يف: الدكتوراه -5

عام:جامعة:من كلية:
اخلربة التعليمية

يف املرحلة الثانوية: -1
عام:إىل من عام::اثنوية

اسم املواد اليت دّرستها:
يف املرحلة اجلامعية: -2

:إىل عام:من عام:جامعة
اسم املواد اليت دّرستها:

:إىل عام:من عام:جامعة
اسم املواد اليت دّرستها:

https://www.isesco.org.ma/fuiw.org/en/conseil_executif.php
tel:961%206%20447200/1/3/4
mailto:info@ut.edu.lb
tel:961%206%20447200/1/3/4
mailto:info@ut.edu.lb
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 األحباث واملؤلفات
  حبث اجلدارة )التخرج(:

  حبث الدبلوم:
  املاجستري:عنوان رسالة 

  عنوان رسالة الدكتوراه:
  عناوين أحباث أخرى:
  عناوين أحباث أخرى:

 املشاركة يف املؤمترات
1-  
2-  
3-  

 أهم األنشطة األخرى
1-  
2-  
3-  

 املشاركة االجتماعية
  ضو يف مجعية:ع -1
  :عضو يف -2

 ونفون املزك  املعر  
  اهلاتف:  االسم -1
  اهلاتف:  االسم -2
  اهلاتف:  االسم -3

 املواد اليت ميكن يل تدريسها يف اجلامعة
1-  
2-  
3-  
4-  
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 أية أمور أخرى ضرورية ترغب إبيضاحها
 

  االسم:  طرابلس يف:
  التوقيع:  املوافق:
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