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تىنس فً 0701/77/26

نشر بالغ النتداب إداريين لف ائدة هياكل بحث و مدرستي الدكتوراه المرسمة
اعتماداتها بالعنوان الثاني في إطار عقود إسداء خدمات
الفصل  : 10نص اإلعالن
تعلم كلية العلوم بتونس ممثلة في شخصها السيد العميد  ،فتح باب الترشح النتداب إدارييي عبير
إبرام عقود إسداء خدمات لفائدة هياكل بحث و مدرستي الدكتوراه المرسمة اعتماداتها بيالعنوا
الثاني و ذلك علي إثير مطاليب فيي الضير

تقيدم بهيا رسسياء هيذه الهياكيل و ميديرس مدرسيتي

الدكتوراه .

الفصل عدد  : 10الخطط المفتوحة

 -/1الخطت األولى:
المهام المىكلت للمتعاقذ  :يتعهد المترشح لهذه الخطة بإنجاز المهام التالية :
 التصييرا المييالي و إعييداد الجييداول المحاسييبية لمدرسيية الييدكتوراه رياضيييات ،إعالميييةعلوم وتقنيات المواد,
 إعداد االستشارات الخاصة بالتزود بمختلا حاجيات مدرسة اليدكتوراه الميذكورة العيالهواالتصال بالمزودي و مدهم بالطلبيات المزمع اقتناسها ،
 إعداد األرشيا المالي السنوس لمدرسة الدكتوراه المعنية ، المساهمة في إنجاز التقرير السنوس لمدرسة الدكتوراه المعنية، تصريا شسو طلبة الدكتوراه  :متابعة إجراءات التربصات و التكوي الخاصة بطلبةالدكتوراه،
 إنجاز بنك معلومات خاص بمدرسة الدكتوراه المعنية، مختلا األعمال اإلدارية الخاصة بمدرسة الدكتوراه المعنية.التأهيل المطلىب :األستاذية في التصرا في المسسسات المالية الو ما يعادلها.
الخبرة :مطلوبة
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مذة العقذ 21 :شهرا م  2022/01/01إل .2022/12/31
التأجير الشهري :تم تحديد  1200د.ت كأجر شهرس خام و باعتبار الخصم عل المورد .
هيكل البحث  :مدرسة الدكتوراه رياضيات ،إعالمية علوم و تقنيات المواد.

 -/0الخطت الثانيت :
المهام المىكلت للمتعاقذ  :يتعهد المترشح لهذه الخطة بإنجاز المهام التالية :
 مختلا األعمال اإلدارية الخاصة بمخبر البحث "الجبر  ،الطوبولوجيا ،علم الحساب والهياكل الترتيبية " ،
 التصرا اإلدارس و المالي للمخبر  :إعداد الجداول المحاسبية للمخبر  ،التقرير الماليالسنوس ،األرشيا السنوس ،.....
 متابعة ملفات التكوي و البعثات و النشاطات العلمية داخل تونس الو خارجها لباحثيالمخبر المعني ،
 إعداد االستشارات الخاصة بالتزود بمختلا حاجيات المخبر المذكورة العاله واالتصالبالمزودي و مدهم بالطلبيات المزمع اقتناسها ،
 متابعة برنامج التعاو الدولي الخاص بالمخبر.التأهيل المطلىب  :األستاذية في علوم التصرا – اختصاص مالية الو ما يعادلها.
الخبرة  :مطلوبة
مذة العقذ 12 :شهرا م  2022/01/01إل .2022/12/31
التأجير الشهري :تم تحديد  1200د.ت كأجر شهرس خام و باعتبار الخصم عل
المورد
هيكل البحث  :مخبر بجث  :الجبر  ،الطوبولوجيا  ،علم الحساب و الهياكل الترتيبية.

 -/3الخطت الثالثت:
المهام الموكلة للمتعاقد  :يتعهد المترشح لهذه الخطة بإنجاز المهام التالية :
 تنظيم العينات بمخبر(الفيزيولوجيا العصبية وتثمي الجزئيات الحيوية) -القيام بأعمال مخبرية في ميدا البيولوجيا الجزئية الخلوية قصد دراسة الجينات و علم
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 االحياء الخلوس متابعة انشطة ابحاث المخبر في مجال لبيولوجيا الخلوية واستنبات الخاليا متابعة وتنظيم احتياجات المخبرالتأهيل المطلوب  :تقني مخبر
الخبرة :مطلوبة
مدة العقد 12 :شهرا (يتم تحديدها م طرا اللجنة الحقا).
التأجير الشهري :يتم تحديد األجر الشهرس الخام و باعتبار الخصم عل المورد الحقا حسب
االعتمادات المخصصة للمخبر.
هيكل البحث :وحدة البحث :الفيزيولوجيا العصبية وتثمي الجزئيات الحيوية.

 -/4الخطت الرابعت:
المهام الموكلة للمتعاقد  :يتعهد المترشح لهذه الخطة بإنجاز المهام التالية :
القيام بإعداد طلبات التزود الخاصة بمخبر بحث "النمذجة في الرياضيات  ،التحليل التوافقي :
نظرية الجهد"،
 االعتناء بمعدات المخبر ، إعداد قاعدة بيانات للمخبر، مختلا األعمال اإلدارية.التأهيل المطلوب  :مساعد إدارة الو مرحلة الول للتعليم العالي منهاة.
الخبرة :مطلوبة
مدة العقد 12 :شهرا م  2022/01/01إل .2022/12/31
التأجير الشهري :تم تحديد  528د.ت كأجر شهرس خام و باعتبار الخصم عل المورد .
هيكل البحث  :وحدة البحث  :النمذجة في الرياضيات ،التحليل التوافقي :نظرية الجهد.

 -/5الخطت الخامست:
المهام المىكلت للمتعاقذ  :يتعهد المترشح لهذه الخطة بإنجاز المهام التالية :

الجوهىريت التىنسيت
وزارة التعلين العالي
و البحث العلوي
جامعت تىنس المنار
كليت العلىم للرياضياث و الفيسياء
و الطبيعياث بتىنس

REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
Faculté des Sciences Mathématiques
Physiques et Naturelle de Tunis

 التصرا المالي و إعداد جداول محاسبية سنوية خاصة بمدرسة الدكتوراه علوموتكنولوجيا األحياء و علوم األر

،

 االتصال بالمزودي و مدهم بالطلبيات المزمع اقتناسها لتقديم عروضهم في اآلجالالمحددة،
 تصريا مختلا شسو طلبة الدكتوراه المسجلي بمدرسة الدكتوراه المذكورة العاله، إعداد الذو التزود الداخلية و تسجيلها بالمصلحة المالية و متابعتها حت مرحلة التسليمالنهائي لمدرسة الدكتوراه المذكورة سلفا،
 إعداد األرشيا السنوس المالي لمدرسة الدكتوراه المعنية ،-

المساهمة في إنجاز التقرير السنوس لمدرسة الدكتوراه المعنية ،

 متابعة عقود الطلبة الباحثي .التأهيل المطلوب :األستاذية في العلوم االقتصادية الو ما يعادلها.
الخبرة :مطلوبة
مدة العقد 12 :شهرا م  2022/01/01إل .2022/12/31
التأجير الشهري :تم تحديد  1300د.ت كأجر شهرس خام و باعتبار الخصم عل المورد .
هيكل البحث :مدرسة الدكتوراه علوم و تكنولوجيا األحياء و علوم األر

.

 -/6الخطت السادست:
المهام الموكلة للمتعاقد  :يتعهد المترشح لهذه الخطة بإنجاز المهام التالية :
 إرشاد طلبة الدكتوراه المنتمي لمدرسة الدكتوراه علوم و تكنولوجيا األحياء و علوماألر

،

 تنظيم سير الدروس التكميلية حسب روزنامة عمل و متابعة نسق إنجازها م طراالمتدخلي و إعداد بطاقات التقييم و متابعة حضور طلبة الدكتوراه في هذه الدروس ،
 تصريا مختلا شسو الطلبة الدكتوراه المسجلي بمدرسة الدكتوراه المذكورة العالهم حيث المساعدة عل إنجاز البحوث (إعداد البرمجيات الالزمة ،المساعدة في إعداد
المعطيات العلمية و اإلحصائية،).......
-

مساعدة طلبة الدكتوراه المنتمي لمدرسة الدكتوراه المذكورة سلفا في مختلا الندوات
و التظاهرات و الملتقيات العلمية سواء كا في الداخل الو في الخارج،
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 المساهمة في إنجاز التقرير السنوس لمدرسة الدكتوراه المعنية ، التنسيق مع لجا الدكتوراه المختصة و إعداد محاضر جلسات اللجا الخاصة بكلطالب .
التأهيل المطلوب :شهادة الماجستير في علوم األحياء الو في علوم األر

.

الخبرة  :مطلوبة
مدة العقد 12 :شهرا م  2022/01/01إل .2022/12/31
التأجير الشهري :تم تحديد  1300د.ت كأجر شهرس خام و باعتبار الخصم عل المورد .
هيكل البحث :مدرسة الدكتوراه علوم و تكنولوجيا األحياء و علوم األر

.

 -/7الخطت السابعت:
المهام الموكلة للمتعاقد  :يتعهد المترشح لهذه الخطة بإنجاز المهام التالية :
 التصرا اإلدارس و المالي لمخبر بحث "علم الطاقة و التبادل الحرارس "، متابعة ملفات التربصات و المهمات و مختلا النشاطات العلمية للباحثي سواء كانواالساتذة الو طلبة ،
 إعداد الرشيا المخبر المذكور العاله و متابعة عملية الشراءات بمختلا مراحلها إلعملية التسليم و خالص الفواتير ،
 إعداد التقرير السنوس للمخبر المعني ، المساهمة الفعالة في إعداد و تنظيم التظاهرات العلمية الخاصة بالمخبر ، اختزال المعلومات و تحيي موقع الواب :، "www.utm.tn/visirech/Fr/utm/fst/lettn
 التنسيق و تحقيق التواصل مع فرع المخبر المتواجد بكلية العلوم ببنزرتالتأهيل المطلوب :شهادة الدراسات التكنولوجية العليا  :تقني سامي في اإلعالمية الو ما
يعادلها.
الخبرة  :مطلوبة
مدة العقد 12 :شهرا م  2022/01/01إل .2022/12/31
التأجير الشهري :تم تحديد  1000د.ت كأجر شهرس خام و باعتبار الخصم عل المورد .
هيكل البحث :مخبر بحث الطاقة و التبادل الحراري
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 -/8الخطت الثامنت:
المهام المىكلت للمتعاقذ  :يتعهد المترشح لهذه الخطة بإنجاز المهام التالية :
 التثبت م سير المعدات المقتناة بمخبر البحث و الخطار رئيس المخبر في حالة عطبالو عطل ،
 متابعة األشضال التطبيقية و التجارب التي يقومو بها الطلبة الباحثي المنتمي للمخبر ، صناعة و طباعة الدارات الكهربائية باستعمال الطريقة الكيميائية الو الطريقة الحفرية ، التصرا اإلدارس بالمخبر و القيام بجميع األعمال التي يكلفه بها رئيس المخبر ، القيام بتنظيم و ترتيب و تسجيل المواد و التجهيزات عند عملية كل تسليم ، متابعة ملفات التكوي و البعثات و النشاطات لألعضاء المخبر ، التوثيق الرقمي الرشيا المخبر ، اإلشراا عل إحداث و تحيي موقع الواب القيام بإعداد طلبيات التزود عند الحاجة.التأهيل المطلىب  :تقني هخبر.
الخبرة  :مطلوبة
مذة العقذ 12 :شهرا م  2022/01/01إل .2022/12/31
التأجير الشهري :تم تحديد  080د.ت
هيكل البحث  :مخبر بجث :إلكترونيك الذبذبات القصيرة.

الفصل عدد  : 13كيفية الترشح
تم تحديد تاريخ  2021/05/30كآخر الجل لقبول المطالب للترشح للخطط المقترحة و ترسل
عبر البريد الو يتم إيداعها بمكتب الضبط.
كل مطلب يرد بعد اآلجال (ختم البريد الو مكتب الضبط هو الذس يحدد تاريخ اإليداع) يعتبر
مرفو

و ال تتم دراسته.

الفصل عدد  :14مكونات ملف الترشح
 المطلب ، -السيرة الذاتية،
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