
 توصيف مهام المصالح الشاغرة

 

 المصلحة المالية

 تقوم المصلحة المالية بالمهام التالية :

 والمالية  في الشؤون االقتصادية للمؤسسةتنفيذ التوجهات االستراتيجية  -

 ضمان إعداد وتنفيذ الميزانية -

ع الموارد األخرى التي تسمح بها النصوص التشريعية يتنفيذ ومراقبة اإليصاالت وجم -

 .والتنظيمية

 .عليها ية قبل التأشيراتالمستندات المحاسب صحةالتحقق من انتظام و -

 .وضع مقترحات لتحسين وتطوير نظام المعلومات -

 .لمحاسبة والعمليات الماليةالمرتبطة باتنظيم وحفظ المستندات  -

 واالداءات . ضمان تنفيذ وتسوية االلتزامات -

 .مختلف المتدخلين والشركاء  اداءات ومستحقاتضمان تسوية  -

 .لمشاريع البحثيةصرف االعتمادات المرصودة ل تتبع  -

 .المؤسسةمخازن  ضبط  -

 .المواد الضرورية لعملهابالمعدات و المؤسسةإمداد  الحرص على -

 وتسجيل مقتنيات ومعدات المؤسسة.استالم  المساهمة في ضبط -

 .ومنقوالت المؤسسةمباني وتنمية وصيانة  المساهمة في الحفاظ -

 فقات العمومية .تحضير واالعالن عن  طلبات العروض والص -

 واإلدارية....الخمختلف المعدات العلمية والمكتبية من  ةالمؤسس حاجيات استقبال وحصر الئحة -

التنسيق مع مراقب الدولة  والخازن المكلف باالداء بخصوص الصفقات العمومية واإلجراءات  -

 المالية المرتبطة

 إعداد تقارير دورية وسنوية وعند الحاجة بوضعية وحصيلة عمل المصلحة -

 

 مصلحة البحث والدكتوراه

 تقوم مصلحة البحث والدكتوراه بالمهام التالية :

 

 المساهمة في تحضير وتتبع تنفيذ برامج البحث ذات الصلة بالمؤسسة -

 تتبع تنفيذ عقود البحث الخاصة بالمؤسسة  -

 تتبع وضعية إحداث وسير عمل هياكل البحث  -

 المشاركة في عمليات تقييم وتثمين نتائج البحث -

 وتنفيذهاوضع الئحة بمشاريع البحث واالعتمادات المرصودة لها وبرنامجها وتقدم إنجازها  -

 كاء االقتصاديذالمشاركة في تنظيم أنشطة اليقظة العلمية والتكنولوجية وال -

 إعداد تقارير دورية وسنوية وعند الحاجة بوضعية وحصيلة عمل المصلحة -

 المساهمة في وضع برامج العمل وحصيلة اإلنجازات بمختلف األنشطة المرتبطة بالبحث -

 ارنشر المعلومات المرتبطة بالبحث واالبتك -



 تحضير والمشاركة في إعداد وتنظيم أنشطة تكوينات الدكتوراه -

 تتبع وضعية المسجلين بسلك الدكتوراه حسب المختبرات بالمؤسسة بتنسيق مع المصالح المعنية -

 مسك الئحة مواضيع البحث بالمؤسسة -

 تتبع وضعية وحاجة الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه التابعين ألحد مختبرات المؤسسة. -

 إعداد تقارير دورية وسنوية وعند الحاجة بوضعية وحصيلة عمل المصلحة -

 

 مصلحة التعاون والشراكة والتداريب

 
 البحث واقتراح وإنجاز أنشطة المؤسسة المرتبطة بالتعاون المحلي والجهوي والوطني والدولي. -

 المساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ مشاريع التعاون -

 المساهمة في إنعاش ووضع وتتبع تنفيذ برامج الحركية والتبادل والتعاون -

 شاريع التعاون الدولي.مسك وتتبع وضعية حركية األساتذة الباحثين  والطلبة في إطار م -

 تنسيق أنشطة التعاون في عالقتها بالجامعة والشركاء -

 المساهمة في إعداد وتنفيذ عقود الشراكة -

 .وجمع عروض التدريب  العمل على تيسير -

 .إعداد المستندات الالزمة إلتمام التدريب )شهادة ، اتفاق ، ورقة إشراف(تحضير وجرد و -

 .بقائمة الشركات لالتصال لبةتزويد الط -

 إجبارية أواختيارية ريب اتدإجراء  اتطلب اتفي إعداد ملف لبةإرشاد الطمواكبة و -

 .التحقق من صحتهاوريب اجمع تقارير التد -

 .المؤهلة لمناقشة مشاريع نهاية الدراسةريب االتدإجراء جمع استمارة التحقق من مسك و -

 بتنسيق مع مصلحة الشؤون الطالبية  برنامج مناقشة مشاريع نهاية الدراسةوضع  -

 تقارير إجراء تداريب الطلبة إلى األساتذة المشرفين . إرسال تنسيق والتحقق من  -

 .لبة النهائية وتسليمها لمكتبة المؤسسةجمع تقارير الط -

 ميدانية لمختلف الوحدات اإلنتاجية الصناعية والتجارية ...الختنظيم زيارات  -

 .وتنسيق زيارتهاال بها الشركات لالتص وضع قائمة -

إرسال الجدول الزمني وعدد الطالب واإلشراف والغرض من الزيارة عن طريق البريد أو  -

 .الفاكس إلى اإلدارة العامة للشركة

 الماكن اجراء التداريب الميدانية لبةلطوتنقل اتوفير مواصالت العمل على  -

 .تأكد من إجراء الزيارات وإرسال رسائل شكر للشركاتال -

 اندماج الخريجين عمليات  تتبع -

 .عروض العملوالبحث عن  دراسة وتتبع -

 .عروض العمل وتحضير ملتقياتإعداد  -

 بتنسيق مع باقي المصالح توزيع الجوائز والشهاداتالتخرج وتنظيم حفل  -

 دليل الطالب .المشاركة في صياغة ونشر  -

 ونشر مجلة المؤسسة والنشرات اإلخبارية. اعدادالمشاركة في  -

 إعداد تقارير دورية وسنوية بمختلف أنشطة المصلحة في المجال -

-  


