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 بالغ فتح باب الترشح إلبرام عقد إسداء خدمات

 البحث لمدة زمنية محددة

 

بكلية الطب   UR 12-ES-14يعتزم رئيس "وحدة بحث أمراض الكلى" ذات الرمز

تقني في صناعات األساليب الكيميائية و ذلك في إطار عقد إسداء  01بصفاقس إنتداب عدد 

د مقابل انجاز المهام  300أشهر مقابل مبلغ شهري حدد ب  03خدمات البحث لمدة 

 الموكولة.

يشترط في المترشح أن يكون متحصال على شهادة تقني في صناعات األساليب 

 19يقدم مطلبا في الغرض باسم عميد كلية الطب بصفاقس في أجل ال يتجاوز  الكيميائية و أن

 .2017جوان 

 يرفق المطلب وجوبا بالوثائق التالية 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -

نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية المتحصل عليها مع إرفاقها بمقرر معادلة  -

 و مقرر تنظير بالنسبة إلى شهادات التكوين بالنسبة إلى الشهادات األجنبية  

 لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من سنة  03بطاقة عدد  -

شهادة طبية تثبت توفر المؤهالت البدنية و الذهنية لممارسة المهام لم يمض على  -

 أشهر. 03تاريخ تسليمها أكثر من 

 

 

 



 

 

 الجمهورية التونسيـة
 التعليم العالي والبحث العلمي  وزارة

**** 
 جامعـة صفاقـس

 كّليـة الطـب بصفاقـس

 

 

 

 

 

 

 

 بالغ فتح باب الترشح إلبرام عقد إسداء خدمات

 البحث لمدة زمنية محددة

 

 LR 12-ES-12يعتزم رئيس "مخبر بحث "التشريح البشري المقارن" ذات الرمز

تقني في الكيمياء و ذلك في إطار عقد إسداء خدمات  01إنتداب عدد بكلية الطب بصفاقس  

 د مقابل انجاز المهام الموكولة. 400أشهر مقابل مبلغ شهري خام حدد ب  12البحث لمدة 

يشترط في المترشح أن يكون متحصال على شهادة الماجستير المهني في الكيمياء و أن 

جوان   19بصفاقس في أجل ال يتجاوز يوم  يقدم مطلبا في الغرض باسم عميد كلية الطب

2017. 

 يرفق المطلب وجوبا بالوثائق التالية 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  -

نسخة مطابقة لألصل من الشهادة العلمية المتحصل عليها مع إرفاقها بمقرر معادلة  -

 بالنسبة إلى الشهادات األجنبية و مقرر تنظير بالنسبة إلى شهادات التكوين  

 لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من سنة  03بطاقة عدد  -

رسة المهام لم يمض على شهادة طبية تثبت توفر المؤهالت البدنية و الذهنية لمما -

 أشهر. 03تاريخ تسليمها أكثر من 

 


