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تىنس فً 1812/80/21

نشر بالغ النتداب تقني سامي في اإلعالمية لف ائدة مخبر بحث تحليل الرياضيات و
تطبيق اتها في إطار عقد إسداء خدمات
الفصل  : 10نص اإلعالن
تعلم كلية العلوم بتونس ممثلة في شخصها السيد العميد  ،فتح باا التششاح النتادا
في اإلعالمية لفائاد مخباش بحا
و ذلك علا طثاش ميلا

فاي الراش

تقناي ساامي

تحليا الشياياياو و تيبيقاتهاا فاي طيااش عقاد طساداخ خادماو
تقادم بهاا السايد

الصايفي شئايس مخباش البحا الماذكوش

أعاله.

الفصل عدد : 10

 -/2الخطة األولى:
المهام المىكلة للمتعاقد  :يتعهد المتششح لهذه الخية بإنجاز المهام التالية :
-

 -اختزا المعلوماو واإلششاف عل

تحيين موقع الوا

الخاص بالمخبش و

اإلعتناخ بالشبكاو و السالمة المعلوماتية ،
 اإلعتناخ بالتجهيزاو الخاصة بالمخبش و التثبو من حسو سيشها مع طشعاش المسإوعن المخبش عند حدو أي عي ،
 -متابعة ملفاو التكوين و البعثاو و النشاياو العلمية لباحثي المخبش عل

المستوى

الويني و الدولي ،
 الثصشف اإلداشي و المالي للمخبش  :القيام بإعداد يلبياو التزود  ،األششيف و أعماطداشية مختلفة.
هيكل البحث  :مخبش بج :تحلي الشيايياو و تيبيقاتها.
الخبرة في المجال  :ميلوبة
مدة العقد 21 :شهشا من  2022/01/01طل .2022/12/31
التأجير الشهري :تم تحديد  1400د.و كؤجش شهشي خام و باعتباش الخصم عل الموشد .
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الفصل عدد  : 13كيفية الترشح
تم تحديد تاشيخ  2021/00/11كآخش أج لقبو الميال

للتششح للخيي المقتشحة و تشس

عبش البشيد أو يتم طيداعها بمكت اليبي.
ك ميل
مشفو

يشد بعد اآلجا (ختم البشيد أو مكت

اليبي هو الذي يحدد تاشيخ اإليداع) يعتبش

و ال تتم دشاسته.

الفصل عدد  :14مكونات ملف الترشح
 ميل التششح للخية المقتشحة ، السيش الذاتية، شهاد يبية ، نسخة ميابقة لألص من الشهائد العلمية، الوثائق المثبتة للتشبصاو أو التجشبة المهنية في عالقة بالخية المتششح لها، نسخة من بياقة التعشيف الوينية، -بياقة عدد .03

