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 1ملحق عدد 

 خدمات البحث لكامل الوقت إسداءعقد  إبرامبطاقة وصفية تتعلق بطلب 

 

 : رام العقدبالتعريف بهيكل البحث او مشروع البحث المعني با - أ

 مالقراروالنظ ألخذمشروع البحث ورمزه : النمذجة واالمثلية  أوتسمية هيكل البحث  -

 .LR11ES44الصناعية واللوجستية 

 عبد الوهاب الرباعي األستاذالمشروع :  أوعن الهيكل  المسؤول -

 والتصرف بصفاقس  ةاالقتصاديسة المعنية: كلية العلوم المؤس   -

 

  المعنيالمشروع  أوعقود البحث لكامل الوقت المبرمة والتي التزال بصدد التنفيذ بنفس الهيكل  - ب

 دــفترة العق ةــام الموكولــالمه الشهادة العلمية المتحصل عليها

 اإلعالميةماجستير بحث في 
هيكل البحث ومعالجة  إدارة

 اإلعالميةالنظم 
 31/12/2017 إلى 1/1/2017من 

   

   
 

 : للتعاقد المتأكدةتبرير الحاجة  -ج    

 .لاألو  انتهاء العقد  -

 .لاألو  الهيكل بعد انتهاء العقد  إدارةهر على حسن الس   -

 .مواصلة حسن سير الهيكل وديمومته -
 

 : الشهادة العلمية المطلوبة ومدة التعاقد والمهام المقترحة -د    

 .اإلعالميةالشهادة العلمية المطلوبة : ماجستير بحث في  -

 .مدة التعاقد : سنة -

 .دينار )ست مائة وخمسون دينارا( 650الشهري الخام المقترح :  التأجير -

 المهام المقترح القيام بها :  -

برمجيات  إعداد/ *  للهيكل اإلعالميةمعالجة المنظومة / *  هيكل البحث وتنظيم الملتقيات إدارة*

 أشغالتقارير عن  إعداد/ * ها للهيكل والباحثينومد   إعالمية إحصائيات إعداد/ * للباحثين إعالمية

 .للهيكل متابعة المراسالت االلكترونية/ * برمجيات لمتابعة البحوث والباحثين إعداد/ * الهيكل
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