وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي
****
جامعة قابس
***
لك ّية العلوم بقابس
خمرب البحث الرايضيات وتطبيقاهتا-قابس في  27نوفمبر 2017

إعالن انتداب عون مخبر بحث
يعتزم مخبر البحث الرياضيات وتطبيقاتها بكلية العلوم بقابس فتح باب الترشح إلبرام عقد مع عون مساندة
للعمل باملخبر ابتداء من 1مارس  2018وملدة عشرة أشهر دون احتساب العطلة الصيفية

(من 15جويلية الى 15

سبتمبر.)2018
املهام املزمع القيام بها:
 حفظ التجهيزات املوضوعة على ذمة أعضاء املخبر وتوفير الظروف املناسبة لإلنتاج العلمي بالقاعة
املخصصة لهم،
 تقديم الخدمات الالزمة ألعضاء املخبر من طباعة وقبول الطلبات،
 متابعة ملفات أعضاء املخبر لدى إدارة الكلية وإدارة الجامعة ومدرسة الدكتوراه،
 املساهمة في إعداد تقرير نشاطات املخبر والتعريف بها.
توقيت العمل والتأجير:
 تكون مدة العمل خمسة أيام في ألاسبوع بمعدل أربعة ساعات في اليوم الواحد. ألاجر الشهر بالخام للمتعاقد ّحدد بـ 230دينارا.

شروط الترشح:
 متحصل على شهادة ألاستاذية أو إلاجازة في إلاعالمية املطبقة في التصرف.
 التمكن من إعداد التقارير باللغتين العربية والفرنسية.

يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
 .1مطلب كتابي باسم السيد عميد كلية العلوم بقابس،
 .2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
 .3نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية املطلوبة،
 .4سيرة ذاتية مفصلة تظهر خبرة املترشح.

فعلى الراغبين في الترشح والذين تتوفر فيهم الشروط املذكورة أعاله

إيداع ملفاتهملدي مكتب الضبط

بكلية العلوم بقابس أو عن طريق البريد مضمون الوصول على العنوان التاليّ :
كلية العلوم بقابس حي الرياض 6072
ّ
قابس مع كتابة عبارة (ال يفتح مطلب ترشح إلبرام عقد مع عون مساندة للعمل باملخبر ) ،وذلك في أجل أقصاه
ل ّ
الترشحّ ،
وكل مطلب يرد
 04جانفي  ،2018وستعتمد لجنة الفرز على ختم مكتب الضبط لتحديد تقديم أو وصو
خارج آلاجال ال ّ
يتم النظر فيه.
مع العلمّ ،
أن كل املترشحين الذين تقدموا بملفات كاملة سيخضعون ملحادثة أمام لجنة الانتداب في وقت الحق.
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لك ّية العلوم بقابس
-خمرب البحث الرايضيات وتطبيقاهتا-

ملحق عد1
بطاقة وصفية تتعلق بطلب إبرام عقد إسداء خدمات البحث
أ -التعريف بهيكل البحث أو مشروع البحث املعني بإبرام العقد:
تسمية هيكل البحث أو مشروع البحث ورمزه:مخبر الرياضيات وتطبيقاتها LR17ES11
ّ
الصدي
املسؤول عن الهيكل أو املشروع :عادل
املؤسسة املعنية :كلية العلوم بقابس
ب-عقود البحث لكامل الوقت املبرمة والتي ال تزال بصدد التنفيذ بنفس الهيكل أو املشروع املعني :ال ش يء
ج-تبرير الحاجة املتأكدة للتعاقد تزايد عدد الطلبة الباحثين باملخبر يتطلب إدارة قادرة على متابعة نسق متطلبات
املنتمين إليه وتساعد رئيس املخبر على حسن التصرف والتسيير لهيكل البحث.
د -الشهادة العلمية املطلوبة ومدة التعاقد والتأجير واملهام املقترحة:
 الشهادة العلمية املطلوبة :شهادة ألاستاذية أو إلاجازة في إلاعالمية املطبقة في التصرفّ
الصيفية من
 مدة التعاقد 10:أشهر من  01مارس إلى28فيفري ( 2019دون اعتبار العطلةسبتمبر)
التأجير الشهرر الخام املقترح 230:دينارا مدة العمل  5:أيام في ألاسبوع بمعدل  4ساعات يوميا. -املهام املقترح ة القيام بها :

 15جويلية إلى 15

 .1حفظ التجهيزات املوضوعة على ذمة أعضاء املخبر وتوفير الظروف املناسبة للعمل بالفضاءات املخصصة
لهم.
 .2تقديم الخدمات الالزمة ألعضاء املخبر من طباعة وقبول الطلبات.
 .3متابعة ملفات أعضاء املخبر لدى إدارة الكلية وإدارة الجامعة ومدرسة الدكتوراه بالتنسيق مع رئيس املخبر.
 .4املساهمة في إعداد التقارير الخاصة بنشاطات املخبر والتعريف بها.

ه-مقاييس الاختيار
 .1مطابقة الشهادة العلمية املتحصل عليه للشهادة املطلوبة ببالغ هيكل البحث
يتم النظر في امللفات املتقدمة للتعاقد ويتم إلغاء امللفات الغير مكتملة حسب نص البالغ.

ّ
شفوية:
 .2الخضوع إلى محادثة
يقع استدعاء املترشحين الذين تقدموا بملفات كاملة ملحادثة تدوم  15دق يتم إثرها ترتيبهم وتحديد املترشح الذي
سيقع التعاقد معه.

