
 
15/11/2017بني خالد في  

 بالغ انتداب بصفة تعاقدية

في اطار مشاريع البحث اإليالفية   

دة زمنية محددة كما يبينه ملد اسداء خدمات البحث وعق (02) يعتزم المركز الفني للقوارص فتح باب الترشح إلبرام

 الجدول التالي:

 هيكل البحث االختصاص المدة التعاقدية عدد الخطط

 

01 

 

شهر 12  

 

 لإلجازةالشهادة الوطنية 

 األساسية في المحاسبة

 المركز الفني للقوارص

شهر و نصف 11 01 الشهادة الوطنية للهندسة  

 في الصناعات الغذائية

المعهد الوطني للبحوث 

 الزراعية بتونس

 

 الوثائق المطلوبة:

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، - 1

الشهادات العـلمية المتحصل عليها، مع إرفاقها بمقرر معادلة بالنسبة إلى الشهادات األجنبية نسخة مطابقة لألصل من   -2

 ومقرر تنظير بالنسبة إلى شهادات التكوين،

يتم تحميلها من موقع  معرف باإلمضاء تصريح على الشرف خاص بالمتفرغين كامل الوقت إلسداء خدمات بحث - 3

 ،أو مباشرة من المركز الفني للقوارص  http://www.cta.com.tnالواب الخاص بالمركز

            أو وصل في ايداعها لدى المصالح المعنية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من سنة، 3بطاقة عــدد -4

الجمهورية لم يمض شهادة طبية تثبت توفر المؤهالت البدنية والذهنية لممارسة المهام الموكولة للمتعاقد بكامل تراب   -5
 على تاريخ تسليمها أكثر من ثالثة أشهر،

 د تثبت الخبرة ئسيرة ذاتية مدعمة بشها -6

 كيفية تقديم مطالب الترشح: 

 عن طريق البريد أو تسلم مباشرة لمكتب الضبط بالمركز الفني للقوا رص  ظرف مغلقتوجه الوثائق المطلوبة في  -

 " 318بني خالد ص.ب  -6قرنبالية كم"المركز الفني للقوا رص طريق 

في اطار  في خطة محاسب أو مهندس أول " ال يفتح مناظرة انتداب بصفة تعاقديةمع كتابة 
 االيالفية"  البحوثمشاريع 

وغير  باب الترشحاتركز بعد غلق ممطلب يرد على ال وكل 2017 ديسمبر 15 الملفات يومحدد أخر اجل لقبول  -

 على ذلك. دليلطابع البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط  الغيا ويكونيعتبر  أعالهمكتمل بالوثائق المذكورة 
 

 72204787ولمزيد االستفسار االتصال:  -

 



 
 

  تصـريح على الشـــرف
 

ـات بحــــث خاص بالمتفرغيــــــن كامــــل الـوقت إلســــداء ) (خدمـــ  
 

 أسفله: ................................................. )ة(إني الممضي

 بـ: ........................ ........  في: )ة(المولود

 بطاقة التعريف الوطنية رقم: ......................................  )ة(صاحب

 الصادرة بـ: ............... في: ....................................

 العنوان الشخصي: .............................

 .... ...............رقم الهاتف: ......................................................

أصـــرح على شـرفي بأني ال أتعاطي أي نشـاط مهني بمقــابل، وغيــر مرّســم)ة( للدراســـة 

كامل الوقت للقيــام بالمهــام الموكــولــة لي  ضمن بأي مؤسسة جــامعية، وأنني متفرغ)ة( ول

 ...، .................................................................هيكل البحث أو مشروع البحث اآلتي ذكره

وأتعهد بإعالم رئيس هيكل البحث الذي أنتمي إليه أو المسؤول عن مشروع البحث المعني 

 طرأ على وضعيتي الحالية خـالل مدة تنفيـذ العقـد.كتابيا بأي تغييـر ي

  .…………..بتاريخ………حرر في :

 
 اإلمضـــــــــاء                                                                               


