
 

   2022سبتمبر28في ابس ق

 2022-01 مخبر بحثب  مساندة انتداب عون  بالغ

البحث  تزمعي  بكلية مخبر  بقابس    الرياضيات وتطبيقاتها  باب  العلوم  للتعاقد من    اتالترشحفتح 

االنتداب مساندة 01عدد  مع    خالل  اإلعالمية  عون  في  اإلجازة  أو  األستاذية  شهادة  على  للعمل    متحصل 

 .  2023جانفي 01ابتداء من ملدة تعاقدية تدوم ستة أشهر  خبر املب

 المهام المزمع القيام بها: 

نتاج العلمي  إل لعمل واالظروف املناسبة ل حفظ التجهيزات املوضوعة على ذمة أعضاء املخبر وتوفير  ✓

 ، طلبة الدكتوراهاملخصصة ل بالقاعة 

 ، ء املخبر من طباعة وقبول الطلباتتقديم الخدمات الالزمة ألعضا  ✓

وإدا ✓ الكلية  إدارة  لدى  املخبر  أعضاء  ملفات  الدكتوراهمتابعة  ومدرسة  الجامعة  مع   رة  بالتنسيق 

 رئيس املخبر. 

 تقرير نشاطات املخبر والتعريف بها.  إعداداملساهمة في  ✓

 توقيت العمل والتأجير: 

 األسبوع بمعدل أربعة ساعات في اليوم الواحد.  خمسة أيام في العمل مدة تكون  -

 . د400ـ سيكون في حدود للمتعاقدالخام ي  الشهر ألجرا -

 

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي  

**** 

 جامعة قابس

*** 

 لكيّة العلوم بقابس

 -خمرب البحث الرايضيات وتطبيقاهتا-

 

 

 
 

 



 :الترشح شروط

 شهادة األستاذية أو اإلجازة في اإلعالمية. متحصل على  ✓

 التقارير باللغتين العربية والفرنسية.  إعدادالتمكن من  ✓

أعاله فعلى املذكورة  الشروط  فيهم  تتوفر  والذين  الترشح  في  مكتب   ى لد  ترشحهم  ملفاتتقديم    الراغبين 

كلّية العلوم بقابس  الضبط بكلية العلوم بقابس أو عن طريق البريد مضمون الوصول على العنوان التالي: 

  .2022 أكتوبر 28أقصاه في أجل وذلك ،قابس  6072 زريق حي الرياض

 يتكون ملف الترشح من: 

 ، مطلب كتابي باسم السيد عميد كلية العلوم بقابس  .1

 ، خبرة املترشح تبينسيرة ذاتية مفصلة  .2

 ، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .3

 ، و كل مدعمات السيرة الذاتية  نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية املطلوبة .4

أّن   العلم،  كاملة  كلمع  بملفات  تقدموا  الذين  املحّددة  املترشحين  اآلجال  أمام    سيخضعون   وفي  ملحادثة 

 في وقت الحق.   يتم اإلعالن عن موعدها االنتداب لجنة

 مالحظات 

 . بنص البالغ أو واردا بعد اآلجال يعتبر الغيا كل مطلب غير مستوفي للوثائق املطلوبة -

 يتم اعتماد ختم مكتب الضبط بكلية العلوم بقابس أو ختم البريد.  -

 

 

 

 



 1دعد ملحق

 البحث  خدمات  إسداء عقد إبرام بطلب تتعلق فيةوص بطاقة

 

 : العقد بإبرام املعني البحث ومشروع أ البحث بهيكل التعريف -أ

 LR17ES11الرياضيات وتطبيقاتها  مخبر:ورمزه  البحث مشروع أو  البحث تسمية هيكل

 عادل الصّدي :ملشروع ا أو  الهيكل عن املسؤول

 بقابس   العلوم كليةاملعنية:  املؤسسة 

 :  املعني املشروع أو  الهيكل بنفس التنفيذ بصدد تزالال والتي املبرمة  الوقت لكامل البحث عقود-ب

 ال ش يء

 : للتعاقد املتأكدة الحاجة  تبرير -ج

عدد   يتطلب  تزايد  الدكتوراه  و  املاجستير  طلبة  من  خاصة  تطبيقاتها  و  الرياضيات  مخبر  إلى  املنتمين 

إلى املخبر و كذالك  التعاقد مع عون م للباحثين و الطلبة املنتمين  ساندة من اجل تقديم خدمات أفضل 

 ن التصرف و التسيير لهيكل البحث. متابعة نسق متطلباتهم و مساعدة رئيس املخبر على حس 

 :املقترحة  املهامالتأجير و و  التعاقد ومدة املطلوبة  العلمية  الشهادة -د

 اإلجازة في اإلعالمية   أو األستاذية شهادة:املطلوبة العلمية  دةاالشه -

  2023  جوان  30إلى 2023جانفي 01 منأشهر 06:التعاقد مدة -

 ينارا د 400: املقترح الخام الشهري  التأجير -

 ساعات يوميا.  4بمعدل   أيام في األسبوع 5 :العمل مدة -

 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي  

**** 

 جامعة قابس

*** 

 لكيّة العلوم بقابس

 -خمرب البحث الرايضيات وتطبيقاهتا-

 

 

 
 

 



  :بها مايالق املقترح املهام -

 محددة بنص البالغ 

 : االختيار مقاييس-ه

 ، البالغبنص  املطلوبة للشهادة عليه املتحصل العلمية الشهادة مطابقة -

حسب    الحاملة لشهادة غير مطابقة للمطلوبات  امللف  إلغاء  مللتعاقد ويت  في امللفات املتقدمة  النظر  متي  -

 نص البالغ. 

إثرها ترتيبهم وتحديد    على  يتم  دق 15 مملحادثة تدو   الذين تقدموا بملفات كاملة  استدعاء املترشحين  عيق  -

 التعاقد معه.  سيقعاملترشح الذي 


