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 04/2019عدد  الغ انتــدابــــــــــبـــ

  التالي:وذلك طبقا لبيانات الجدول  اعالمية محللالنتداب  شفاهيباختبار مشفوعة  امللفاتخارجية حسب  ةمناظر  فتحالبصري صال السمعي و تالهيئة العليا املستقلة لال تعتزم

املراد عدد اخلطط  مركز التعيني  رتبة اإلنتداب
 تسديدها

 املستوى العلمي املطلوب

 

 املطلوب املهنية املؤهالت
 

 اتريخ غلق قائمة الرتشحات

 

 

 محلل اعالمية 

 

 01 وحدة اإلعالمية

على تفتح املناظرة للمرتشحني املتحصلني 
 أوعالمية اإلجازة يف اختصاص اإل شهادة 
 .معادلة شهادة

Base de données : UML, SQL, 
Postgre SQL, oracle 
 Développement : PHP, JAVA, 
HTML5, CSS, Java script, 
Python 

 Environnement Windows, 
Linux, Unix 

 2019 نوفمبر  11

 :الشروط العامة للمشاركة  -1

 :الذين تتوفر فيهم الشروط التاليةي هذه املناظرة للمترشحين فيفتح باب املشاركة 

  للخطةأن تتوفر فيه املؤهالت املطلوبة و  متمتعا حبقوقه املدنيةأن يكون تونسي اجلنسية و. 

  2006أفريل  13املؤرخ يف  2006لسنة  1031مع مراعاة أحكام األمر عددصى تقدير يف اتريخ فتح املناظرة سنة على أق 40ال ميكن أن يتجاوز سن املرتشح  

 :الترشح ملف  إجراءات إيداع  -2

 رئيس الهيئة العليا املستقلة  باسمبواسطة رسالة مضمونة الوصول   ( 2019 نوفمبر  11) عن طريق البريد قبل تاريخ ختم الترشحات في ظروف مغلقة   إرسال ملفات الترشح

 . تونس  1053  1نهج بحيرة البيبان البحيرة  19الضبط الكائن ب  بمكتبالسمعي و البصري أو إيداع ملفاتهم مباشرة  لالتصال

http://www.emploi.nat.tn/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/avis_presse2016.pdf
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 : اإلقصاء  اآللي للترشحاتحاالت  -3

 غلق قائمة الترشحات.ط املركزي لتحديد قبول امللفات و الضب أو مكتبيعتمد ختم البريد و  .رد بعد تاريخ ختم قائمة الترشحاتيرفض كل مطلب ترشح ي 

  تجاوز السن القصوى. 

  االختصاصأو  املستوى العلمي املطلوبعدم مطابقة املؤهالت املقترحة من حيث. 

 :مكونات ملف الترشح  -4

 .البصريالسمعي و  لالتصالرئيس اهليئة العليا املستقلة  ابسممطلب ترشح  .1
 بطاقة التعريف الوطنية.نسخة جمردة من  .2
 .ابلواثئق املدعمة وجواب مصحوبةاالعالمية  جماليف  الرتبصات غري املندرجة ضمن سنوات الدراسة اليت أجنزها املرتشحتنص خصوصا على األنشطة املهنية و سرية ذاتية  .3
  .نسخة من شهادة البكالوراي .4
 .من الشهادة العلمية املطلوبة مطابقة لألصلنسخة  .5
 .من بطاقة األعداد لسنة التخرجمطابقة لألصل نسخة  .6
 أجنبية.نسخة مطابقة لألصل من شهادة املعادلة إذا كانت الشهادة العلمية مسلمة من مؤسسة خاصة أو  .7
 اشهر 03متض على اتريخ تسليمها أكثر من مل العمل املستقل و مكتب التشغيل و  وذلك يف صورة جتاوز املرتشح للسن القانونية تكون مسلمة من قبلشهادة ترسيم بصفة طالب شغل  .8

 مقاييس اإلنتقاء  -5

  :املرتشحني حسب املقاييس التالية ترتيب يتم :املرحلة األولى
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 حتسابطريقة اال  العدد األقص ى املقياس

 عتماد معدل سنة التخرج ببطاقة األعداد ا نقطة 20  معدل سنة التخرج 

 نقاط  20 الخبرة 

عن كل سنننننة يقدمية )بصننننفة  مترسنننن( يو متعاقد ( بالقطاع نقطة إسننننناد 

 االعالمية العام يو الخاص في 

  نقطة 40 املجمننننننننننوع

 

 الجتياز االختبارات الشفاهية.  األولىالمترشحين المتحصلين على المراتب  تتم دعوة :املرحلة الثانية
 : على النحو التالي تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا

 % 60بحساب  الشفاهي  االختبار % + العدد املسند بعنوان  40العدد املسند للملف بحساب  

 في صورة التساوي بين المترشحين تعطى األولوية لألكبر سنا . 

  تناظر عليها حسححب الترتيب النهائيالسححمعي و البصححري في حدود الخطم الم لالتصححالنهائيا بالهيئة العليا المسححتةلة  االلتحاقيتم قبول المترشحححين قصححد 
 .االنتظاريدرج الباقون ضمن قائمة و 


