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 مساندة في إطار برامج البحث أعوان( 01عدد ) بالغ إنتداب

 تمديد في آجال الترشح لبالغ سابق() 

   (ملّدة سنة واحدة غير قابل للتجديد أو التسوية عقد إسداء خدماتبمقتض ى ) 

 
إجراءات إبرا  عقرد إسداء ضبط انمتعّلق بوزير التعليم العايل والبحث العلمي عن الصاد   2016أوت  19انمؤ خ يف  45عدد  كحاا  انمنور أل ستناداإ

 .اخلدمات مع أعران انمساندة يف إطا  برامج البحث العلمي
علم إدا ة  ت  وتبعا لعد  ترشح العدد الاايف إلجراء انمناظرة  ،هذا الصنف من األعران  من مدرسة ادلكتوراه علوم وتقنيات املعلومات  تسديد كحاجّيات سياقويف 

عالن متديدها إلالل وذلك من خ (مساندة عون 01عدد ) أعاله انمذكر ةاخلطّة احلاجّيات من تسديد التمديد يف بالغ ا تعتم  أنّ كلية العلر  ابنمنستري 
 .مبحادثة شااهية مرفرقة ا جّية ابنملااتاخلناظرة انمتنظيم  بالغال
ب خصرصيات سح بح  فرز ملاات انمرتشحني وترتيبها وفقا للمقاييس انمعتمدة يف هذا الوأنللرتاتيب اجلا ي هبا العمل،  طبقاحمدثة للغرض  جلانتترّّل وس 

 اخلطة واهليال.
كما يتم  أسالهللوروط انمنصرص عليها ابجلدول  يستجبرنالذين وفقا لآلجال اجلديدة يف هذه انمناظرة للمرتشحني انموا كة ق مع اإلشا ة أنّه حيهذا 

 املقبولني سابقا .اإلحتفاظ مبلفات املرتشحني 
إجراء احملادثة قصد أّولّيا  وانمقبرلنيوانمرتشحني عن كل هيال  األوائلانمرتني  03ودعرة ، انماّلاةمن طرف اجلهة  انمرتشحني انمبدئيملّاات ترتيب  يتمو 

 .  الوااهّية

 الواثئق املطلوبة لتكوين ملف املرتشح:
1. Lettre de motivation écrite a la main de la part de candidat 
مّث تعمريها باّل دقة  (www.fsm.rnu.tn)الالّية استما ة مطلب ترشح يتّم إستخراجها من مرقع واب اخلاص  .2

  مع التنصيص على اخلطة انمرتشح هلا ابهليال انمعين. وإمضائها من قبل انمرتشح وإ فاقها ابلراثئق الالزمة
 (.Excel/Word/power point) إن وجدت شهادة يف إتقان استعمال احلاسرب .3
 نسخة من بطاقة التعريف الرطنّية. .4
 انمعطيات الوخصية للمرتشح/ وانمسا  األكادميي/والتجربة انمهنّية (.كحرصلة كحرل سرية ذاتّية للمرتشح) .5

املشاركة ابلنسبة  شروط
 لسّن املرتّشح

عدد 
 اخلطط

 املهام املزمع القيام هبا مركز التعيني
شروط املشاركة ابلنسبة 
للمستوى التعليمي 

 للمرتشح

آخر أجل لقبول 
 الرتشحات

جيب أن ال يتجاوز سّن 
سنة يف  45انمرتّشح 

 08ات يخ اإلنتداب 
 2019 ما س

01 
 

مدرسة ادلكتوراه 

علوم وتقنيات 

 املعلومات   

نمد سة واإلعالمية مجيع انمها  اإلدا ية وانمالية وانماتبية 
، حماضر اجللسات ،تبريب انمد سة: كتابة  الدكتر اه

متابعة  حتيني مرقع الراب، و متابعةوتنظيم انماات، 
إعداد  ،بطلبة الدكتر اه األنوطة والتظاهرات اخلاصة 

مسك ومتابعة ، إجناز اإلكحصائيات ،السنرية التقا ير
 .و متابعة انميمانية الرتبصات بترنس واخلا ج ملف 

متحّصل على شهادة 
 ، اما يعادهلأو  اإلجازة
، عمامّية اإلإختصاص يف 

احلقوق  املالّية ، التصّرف ،
  ، أو ما يعادهلما

أفريل  08
2019 
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 لاّل مرتشح وذلك يف صر ة عد  تقدميها(طلربة) وثيقة إقصائّية انمنسخة طبق األصل من الوهادة العلمّية  .6
 نسخ مطابقة لألصل من كورفات اعداد سنرات الد اسة منذ الباكلر اي .7
كحديث  3أشهر أو وصل يف إيداع بطاقة عدد  3للسرابق العدلّية مل ميضي على استخراجها أكثر من  3بطاقة عدد  .8

 العهد.
 .)مضمرن الرصرل مع اإلشعا  ابلبلرغ( حيمل عنران انمرتشح بال دقّة ظرف متنرب .10

 مع اإلشعار ابلبلوغ ابسم السّيد ويرسل وجواب مطلب الرتشح مرفوقا ابلواثئق المازمة عن طريق الربيد مضمون الوصول
 املنستري. 5019كلية العلوم ابملنستري ،هنج البيئة  على العنوان التايل:  عميد كلية العلوم ابملنستري 

 .القانونية اإلداري واآلجالكتب ببط املسسسة وفقا للتوقي  مب من خمال إيداعه أو 
 

 هام جّدا:
أو وسيتّم اعتماد ختم مكتب الربيد  األسبابيرفض آلّيا كّل مطلب ترشح وارد خارج اآلجال احملّددة مهما كان  * 

 .أو اإليداع  إلثبات اتريخ اإلرسالمكتب الضبط 
 املصاحبة ولن يسعف صاحبه إبمتام ملفه.اإلجباريّة * يرفض آليا مطلب الرتشح املنقوص من الواثئق 

 .* مّدة التعاقد هي سنة واحدة بداية من دخوله حّيز التنفيذ وذلك استنادا لعقد غري قابل للتجديد أو التسوية
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 لمانتدابترّشح  استمارة
 يف إطار برامج البحث العلمي بصفة عون مساندة 

 اخلطة املرتشح هلا: 

  مدرسة ادلكتوراه علوم وتقنيات املعلومات   
 

ح.........إسم ول
ّ

 ..................................................................................................................................قب املترش

 ........................................................................................................................تاريخ ومكان الوالدة..................... 

 ...............................................................................................................................الوطنّيةرقم بطاقة التعريف 

 .....................................................................................................................................................العنوان البريدي

 .................................................................................................................................................العنوان اإللكتروني

 ..............................................................................................................................................رقم الهاتف الشخص ي

 ........../......../التا يخ .......                           
 إمضاء انمرتشح                         

 ماان خمّصص لإلدا ة
 مالكحظات انمصلحة:

 قرا  اللجنة:

 


