
 

 

 

 

 

 مركز البحث في الرقميات
 بصفاقس

 2017يسمبر د22صفاقس في 

 بالغ النتداب أعوان المساندة
 في إطار عقود إسداء خدمات

 
يعتزم مركز البحث يف الرقميات بصفاقس انتداب أعوان ادلساندة يف إطار عقود إسداء اخلدمات 

 ادلتعلق 2016 أوت 19 ادلؤرخ يف 45تطبيقا دلنشور السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي عدد 
بإجراءات إبرام عقود إسداء خدمات البحث مع أعوان ادلساندة يف إطار برامج البحث العلمي وذلك طبقا 

 :للخطط ادلبينة باجلدول أسفلو 
 

العدد 
 الرتبي

عدد 
 الخطط 

مبلغ التأجير  مدة العقد االختصاص المؤهالت العلمية الدنيا
 الشهري

  دينارا600 شهرا  12  الكيمياءشهادة الدكتوراه يف  شهادة الدكتوراه  01 01

شهادة الدكتوراه يف ىندسة األنظمة  شهادة الدكتوراه 01 02
اإلعالمية 

  دينارا800 شهرا 12

 
 : طريقة إيداع الملف

  2018 جانفي 22على كافة الراغبني يف الرتشح للخطط ادلشار إليها أعاله التقدم مبلفاهتم يف أجل أقصاه  يوم 
 : وذلك عن طريق الربيد العادي أو ادلضمون الوصول أو الربيد السريع على العنوان التايل 

 ، ساقية 275 ، ص ب 10مركز البحث يف الرقميات بصفاقس، القطب التكنولوجي باألنس، طريق تونس كم 
أو إيداعها مباشرة مبكتب الضبط بادلركز خالل    (يؤخذ بعني االعتبار تاريخ الوصول إىل مكتب الضبط ) . 3021الزيت 

 . التوقيت اإلداري 
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 :الوثائق المكونة للملف 
 :يتكون ادللف من الوثائق التالية 

مطلب باسم السيد ادلدير العام للمركز مع ذكر األسباب الداعية لاللتحاق بالعمل وشرح مؤىالت ادلعين  -
 . باألمر

 .  سرية ذاتية مفصلة مع إرفاقها بشهائد التكوين و الرتبصات والعمل الضرورية -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -

 . نسخة من الشهائد العلمية ادلتحصل عليها مع إرفاقها مبقرر معادلة بالنسبة للشهادات األجنبية -

 .  مل ميض على تسليمها أكثر من سنة03 بطاقة عدد  -

 . قائمة يف ادلقاالت العلمية وادلشاركة يف تظاىرات علمية -

 . (إرفاق نسخ الكرتونية من ادلواد ادلدرسة )قائمة يف ادلواد ادلدرسة  -

شهادة طبية تثبت توفر ادلؤىالت البدنية والذىنية دلمارسة ادلهام ادلوكولة للمعين باألمر مل ميض على تسليمها  -
 . أكثر من ثالثة أشهر

 : المهام المطلوبة
العدد 
 الرتبي

المؤهالت العلمية  عدد الخطط 
 الدنيا

 المهام المطلوبة  االختصاص

01 01 
مخبر تكنولوجيا )

األنظمة الذكية 
LR16CRNS01) 

 عداد جسيمات نانويةٳ - الكيمياءشهادة الدكتوراه يف  شهادة الدكتوراه 

 القيام بادليكرو تغليف -

 القيام بالتجارب ادلخربية لتحديد خصائصها -
 االنفتاح على احمليط االقتصادي -

02 01  
مشروع التعاون )

 (التونسي السعودي 

شهادة الدكتوراه يف ىندسة  شهادة الدكتوراه
األنظمة اإلعالمية 

 فضاء احللول لربجميات و ىياكل أنظمة عقد استكشاف -
االستشعار ذات الطاقة ادلنخفضة 

ادلشاركة يف تصميم نظام عقد االستشعار على رقاقة  ذات طاقة  -
 ثمشروع البحمنخفضة ضمان تأطري الطلبة من أجل إمتام 

ادلشاركة يف إعداد و وضع النموذج التجرييب  يف إطار  مشروع  -
 التعاون الدويل

 إطار  مشروع التعاون العلمي يفادلشاركة يف اقرتاح براءة االخرتاع  -
التونسي السعودي 

 االتفاقية إطارادلشاركة يف تثمني التجارب على منطقة واقعية يف  -
 SONEDEمع 

  التوجيو واألمن والنشر يف تصميم نظام تبروتوكوالتثمني نتائج  -
عقد االستشعار على رقاقة  ذات طاقة منخفضة 

 تثمني نتائج البحث من خالل القيام بنشريات علمية -

 
 
 
 



 :المؤهالت المطلوبة 
 المؤهالت  المطلوبة عدد الخطط  العدد الرتبي

02 01  
مشروع التعاون )

 (التونسي السعودي

 شهادة الدكتوراه يف ىندسة األنظمة اإلعالمية :المؤهالت العلمية -

 :المهارات والكفاءة  -

    إصدار مقاالت علمية يف جمال األنظمة اإلعالمية  
  ادلشاركة يف تظاىرات علمية يف عالقة بادلهام ادلطلوبة 
  عالقة بادلهام ادلطلوبة تقدمي دروس أو أشغال تطبيقية يف 

 :المهارات الشخصية واالتصال
 التمتع بالديناميكية  -

 حسن التواصل مع الطرف اآلخر -

 :تقييم الملفات 
حتدث جلنة للغرض لتقييم ادللفات ويدعى ادلشاركون إىل مناقشة شفاىية يف أجل أقصاه عشرة أيام من األجل األقصى لقبول 

 :ملفات الرتشح، ويتم تقييم ادلرتشحني طبقا دلا يلي 
 

1- Cursus Universitaire (20pts): 

 

Maitrise en 4 ans ou Licence en 3 ans 10pts 

Maitrise en 5 ans ou licence en 4 ans 8pts 

Diplôme d'ingénieur 5pts 

Mentions   

Assez bien 0.5pt 

Bien 1pt 

Très bien 1.5pt 

 

2- Publications (15pts): 

 𝐹𝐼 ∗ 𝑎 

où FI est le facteur d'impact du journal et a=1 (1er auteur), =0.95 (2ème auteur) et =0.9 (3ème auteur et plus). 
 

3- Communications (10pts): 

 

Communication par poster (conf. nationale) 1pt 

Communication par poster (conf. 

internationale) 

2pts 

Communication orale (conf. nationale) 3pts 

Communication orale (conf. internationale) 4pts 

 

4- Expérience pédagogique (10pts): 

 

Travaux pratiques 2pts par matière 

Travaux dirigés 3pts par matière 

 

 



5- Expérience professionnelle (15pts): (بالنسبة لمخبر تكنولوجيا األنظمة الذكية )    
 

Co-encadrement 3pts par co-encadrement 

Stage post-doctoral 10pts par stage 

 
Entretien (30pts):( بالنسبة لمخبر تكنولوجيا األنظمة الذكية)    

 

Présentation + Motivations (10mn) 15pts  

Réponses aux questions (15mn) 9pts  

Lettres de recommandations 6pts (2pt/lettre) 

 
6- Entretien (45pts): (بالنسبة للمشروع التعاون التونسي السعودي)   

 

Présentation + Motivations (10mn) 25pts  

Réponses aux questions (15mn) 12pts  

Lettres de recommandations 8pts (2pts/lettre) 

 
 

 اإلعالن عن النتائج  
يتم اختيار ادلرتشح احلاصل على أقصى عدد إلبرام عقد إسداء اخلدمات، ويتم اإلعالن عن النتائج األولية يف أجل أقصاه 

 . شهر من التاريخ األقصى لقبول ملفات ادلرتشحني
 . وال تصبح النتائج هنائية إال بعد إمضاء العقد من قبل سلطة اإلشراف

 المدير العام 
 محمد الجمّيل 


