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  طار برامج البحثإ( عون مساندة في 01عدد ) انتداببالغ  
 (و التسويةأسداء خدمات لمدة سنة واحدة غير قابل للتجديد إعقد )بمقتضى 

 

الصادر عن وزير التعليم العالي و البحث العلمي المتعلق  2016 اوت 19المؤرخ في  45المنشور عدد  ألحكاماستنادا 
 .طار برامج البحث العلميإعوان المساندة في أبرام عقود اسداء الخدمات مع إجراءات إبضبط 

بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير من هذا  "الهندسة الميكانيكية"مخبر بحث ات و في سياق تسديد حاجي  
 عوان:الصنف من األ

عون عاله )أة المذكورة ات من الخط  ها تعتزم تسديد الحاجي  ن  أدارة المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير إعلم ت  
 ة بالملفات مرفوقة بمحادثة شفاهية.( و ذلك من خالل اعالنها عن بالغ تنظيم مناظرة خارجي  مساندة

العمل، فرز ملفات المترشحين و ترتيبها وفقا للمقاييس  الجاري بهامحدثة للغرض طبقا للتراتيب  ةى لجنو ستتول  

 ب خصوصيات الخطة و الهيكل.س  ن بح  أالمعتمدة في هذا الش

 ه يحقق المشاركة في هذه المناظرة للمترشحين الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها ن  أشارة هذا مع اإل

 سفلهأبالجدول 

   ا لي  و  أوائل و المقبولين أالمرتبين  03فة، و دعوة الجهة المكل   ات المترشحين المبدئي من طرفيتم ترتيب ملف

 ةجراء المحادثة الشفاهي  إقصد 

شروط المشاركة 
 بالنسبة لسن  

 حالمترش  
مركز  عدد الخطط

 المهام المزمع القيام بها التعيين

شروط 
المشاركة 
بالنسبة 
للمستوى 
التعليمي 
 للمترشح

اخر اجل لقبول 
 الترشحات

يتجاوز ن ال أيجب 
سنة  40ح المترش   سن  

و  االنتدابفي تاريخ 
أن ال يتعاطى أي 

نشاط مهني بمقابل و 
غير مرسم)ة( 

للدراسة بأي مؤسسة 
 جامعية 

01 
Technicien 

supérieur en 

informatique 

industrielle  

مخبر بحث 
"الهندسة 
 الميكانيكية"

بالمخبر)متابعة جميع المطالب و دارية جميع المهام اإل -
 :الملفات الخاصة بالطلبة( 

-Maintenance des materiels informatiques. 

-Installation des logiciels informatiques. 

-Réalisation des imageries et des analyses 

sur Microscope Eléctrique à Balayage. 

Licence en 

Informatique 

industrielle  
 2020فيفري  27
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 الوثائق المطلوبة لتكوين ملف المترشح :

 تعميرها بكل   ( ثم  www.enim.rnu.tnبالمدرسة ) الخاص من موقع واب استخراجها استمارة مطلب ترشح يتم   - 1
 رفاقها بالوثائق الالزمة.إمضائها من قبل المترشح و إدقة و 

 (.Excel/Word/Power Point/Accessتقان استعمال الحاسوب )إشهادة في  – 2

 ة.نسخة من بطاقة التعريف الوطني   – 3

 )حوصلة حول المعطيات الشخصية للمترشح/ و المسار االكاديمي/ و التجربة المهنية(.ة للمترشحسيرة ذاتي   – 4

 مترشح و ذلك في صورة عدم تقديمها( ة لكل  قة اقصائي  )وثي ة المطلوبةصل من الشهادة العلمي  نسخة طبق األ – 5

 بالتعليم العاليالدراسة  سنوات  عدادأنسخ مطابقة لألصل من كشوفات  – 6

 شهادة خبرة مهنية في االختصاص ال تقل عن سنة – 7

انتظار أو وصل في الغرض في  شهرأ 3كثر من أخراجها استة لم يمضي على للسوابق العدلي   3بطاقة عدد  – 8
 .الحصول عليها

بالوثائق الالزمة عن طريق البريد مضمون الوصول مع االشعار بالبلوغ  امرفوق الترشح مطلبو يرسل وجوبا 
 176ب -بن الجزار صاد مدير المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير على العنوان التالي : شارع باسم السي  
 .القانونية اآلجالداري و ضبط المؤسسة وفقا للتوقيت اإليداعها بمكتب إو من خالل أ 5019المنستير 

 :اهام جد  

و أاعتماد ختم مكتب البريد  عذار و سيتم  األ دة مهما كانتالمحد   اآلجالوارد خارج مطلب ترشح  ا كل  * يرفض آلي  
 يداع.و اإلأمكتب الضبط إلثبات تاريخ االرسال 

 تمام ملفه.إآليا مطلب ترشح منقوص من الوثائق المصاحبة و لن يسعف صاحبه ب *يرفض

 و التسوية.أز التنفيذ و ذلك استنادا لعقد غير قابل للتجديد ة التعاقد هي سنة واحدة بداية من دخوله حي  *مد  

 13/02/2020المنستير في                                                                                                                 

 المديــــر                                                                                                         

 األستـاذ منـذر الزيــدي                                                                                                
 

 نتدابإلح لستمارة ترش  إ
 طار برامج البحث العلميإبصفة عون مساندة في 

http://www.enim.rnu.tn/
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 ...........................................................................................اسم و لقب المترشح

 ..........................................................................................تاريخ و مكان الوالدة

 ......................................................................................رقم بطاقة التعريف الوطنية

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

 ..............................................................................................العنوان االلكتروني

 ..........................................................................................رقم الهاتف الشخصي

 ........................التاريخ

 إمضاء المترشح
 

 خصص لإلدارةمكان م
 

 : مالحظات المصلحة بعد التثبت من الوثائق المطلوبة
 
 

 
 

 )نتيجة المحادثة الشفاهية(: قرار اللجنة الفنية
 
 
 
 
 
 
 

 

 


