الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة تونس
المدرسة الوطنية العليا للمهندسين
بتونس

بــــالغ النتداب في خطة إسداء خدمات البحث
تعتزم المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس فتح مناظرة خارجية بالملفات وذلك حسب االختصاصات والمعايير و اإلجراءات المبينة بالجدول التالي:

الخطة
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خدمات
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المستوى
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 1مخبر
الميكانيك
والمواد
واألساليب

 يجب أن يكونالمترشح متحصل
على ماجستير البحث
في الهندسة
الميكانيكية أو
الميكانيك على األقل.

حددت مدة تنفيذ
العقد ب  12شهرا
من 2018/04/01
إلى
2019/03/31

 يجب أن يكون 1وحدة
المترشح متحصل
الخدمات
المشتركة للبحث على الماجستير في
المطيافية تحت الكيمياء العضوية
على األقل.
الحمراء
( قابلة للتجديد ضمنيا)
 1مخبر البحث
في اإلشارة
والتحكم في
الطاقة

 يجب أن يكونالمترشح متحصل
على شهادة اإلجازة
األساسية في اللغة
االنقليزية على األقل.
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آجال الترشح

الوثائق

 مطلب ترشح سيرة ذاتيةآخر اجل إليداع
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةمطلب الترشح
 نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلميةحدد ليوم 31
جانفي  2018على المتحصل عليها مع إرفاقها بمقرر معادلة بالنسبة
إلى الشهادات األجنبية ومقرر تنظير بالنسبة إلى
الساعة منتصف
شهادات التكوين
النهار
مكتب
طابع
(
 شهادة خبرة في الرقن على الحاسوب أو أيالضبط هو
تجربة تثبت ذلك
المرجع)
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المدرسة الوطنية العليا للمهندسين
بتونس

مع العلم أن المهام الموكولة للمترشح هي التالية:
-

الكتابة والتنظيم الداخلي لمخبر البحث أو وحدة البحث في ما يخص الباحثين واألرشيف والنشريات العلمية والملتقيات التي يعقدها مخبر البحث،
متابعة التربصات العلمية التي يقوم بها أعضاء مخبر البحث بالخارج وإعدادات ملفات األساتذة األجانب الزائرين،
إعانة رئيس مخبر البحث في إعداد وتحيين سجل مخبر البحث وتدوين محاضر االجتماعات وإعداد التقرير السنوي عن أنشطة المخبر،
إعداد للمؤتمرات العلمية والعالمية المزمع تنظيمها في الفترة المقبلة من طرف مخبر البحث،
متابعة صيانة المعدات اإلعالمية والتقنية التابعة لمخبر البحث،
إعداد اتفاقيات التأطير المشترك لطلبة الدكتوراه ومتابعتها،
إعداد ملفات التربص لطلبة المهندسين لختم الدروس،
متابعة األشغال المسيرة واألشغال التطبيقية ودروس األساتذة المنخرطين في المخبر وتحضيرهم وطبعهم،
أعالم أعضاء المخبر والباحثين بالبريد االلكتروني عن المؤتمرات العلمية والندوات العلمية،
إعداد سجالت الباحثين بالمخبر،
تنظيم متابعة رصيد دروس طلبة الدكتوراه.

مالحظة:
على كل من يرغب في المشاركة والذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة أن يقدم مطلبه مرفوقا بالوثائق المطلوبة في أجل أقصاه يوم 31جانفي  2018بدخول الغاية

بمكتب الضبط

بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس –  5شارع طه حسين منفلوري  1008تونس ( الساعة منتصف النهار على األقصى)
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