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خارجية مناظرة فتح عن اإلعالن

م ونيةع االلك للمصادقة الوطنية الة شفاالو باختبار مشفوعة بامللفاتـ خارجية مناظرةـ تنظيم

ندسـ م سنةنالنتداب عنوان ع2020أول :التاالنحووذلك

أول ندس م طة ا

ندس مل الوطنية ادة الالش املعلوماتاعالميةمجال تكنولوجيات مجال أو

واالتصالـ

املطلوب    الدرا املستوى

اتـالإدارة مجياتشب ال ر تطو أو املنظوماتـ و املطلوب     االختصاصـ

املعلوماتـ 4 و ات الشب إدارة مجال

مجياتـ 4 ال ر تطو مجال

للتناظر املعروضة طط ا

ونيةـ االلك للمصادقة الوطنيةـ الة الو العمل انـ م

40 % معدل ا الور البا ا الور البا ادة ش

60 % سنواتلثالثامعدل

ة سنةاألخ باعتبار

.التخرج

ال*  سنوات الثالث

بنجاح ت .اجت

ندس مل الوطنية ادة الش

ال مجالـاعالميةمجال أو

املعلومات تكنولوجيات

واالتصال

املطلوب :اإلختصاص

أو  املنظومات و ات الشب إدارة

مجياتـ ال ر تطو

األو الفرز امعدل%40=مجموع الور التخرج%60+البا سنة باعتبار ة األخ سنوات الثالث .معدل

 

املناظرة  للمشاركةـ العامةـ :الشروط

ــة- املطلو الشــروط فيــه تتــوفر وأن املدنيــة بحقوقــه ومتمتعــا ســية ا ــ تو ــ امل ــون ي أن يجب

ا ل امل طة ا .ملمارسة

ة- املطلو االختصاصات ندس مل الوطنية ادة الش ع محرزا ون ي أن امل ع .يجب

بقـرار- ة و ـ م ـانت اذا إال اصـة ا امعــات ا من املسـلمة ادات والشــ يـة االجن ادات الش تقبل ال

.معادلة

امل- سن يتجاوز ان يمكن األك40ال ع السنة باب فتح خ .تار

بص- مــــــ ــــون عــ ــــفة بصــ ــاة ــ واملقضــ الفع ي املد ــــل العمــ ة ــــ لفــ ة ــــاو املســ املدة ــــ ــ امل ــــن ســ من ــــرح تطــ
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الصـبغة ذات العموميـة بمؤسســات املحلية ماعاتـ ا أو العموميةـ باإلداراتـ متعاقد او وق او سم م

مـــدة تطـــرح كمـــا ـــة ادار صـــبغة ـــ تك ال الـــ العموميـــة باملؤسســـات أو العموميـــةـ شــــاتـ بامل او ـــة االدار

القيـام مــدة او يل ــ ال ن تحــي طة شــر شغل طالب عنوان املستقل والعمل شغيل ال بمكتب يل ال

القصـــوى الســـن تتجـــاوزـ أن ـــاالت ا جميـــع يمكن وال نيـــة امل يـــاة ل يـــل تأ بص خســـنة45بـــ تـــار

ال باب العملوفتح به اريـ ا ع شر لل طبقا سب .تح

I.ف املشاركةـ :  املناظرةـ  ي  إجراءات

ن يقـــوميتع أن ـــة املطلو الشـــروطـ فيـــه تتـــوفر الـــذي ــ ـ امل وع يل ـــ ببال املشـــاركةـــ مطلب

ــــتمارة ــ ــ ــ ــــعالواســ ــ ــ ــ موقــ ــــةمن ــ ــ ــ ــ ونيـ االلك ــــادقة ــ ــ ــ ــ للمصـ ــــة ــ ــ ــ الوطنيــ ــــة ــ ــ ــ ــ الـ -tuntrust.tn/fr/concoursالو

externe ما وإمضا ا عم التاليةماإرسالوعد الوثائق : مع

للم- ذاتية ة س

ة- لألصــــلــــ تحملمطابقــــة يأو املر ي و اإللكــــ تم منا ة ــــ و نــــدس مل الوطنيــــة ادة الشــــ من

االقتضاء، عند املعادلة قرار

من - لألصـــل مطابقــــة ة نــــ ندســــ امل عمــــادة يل ـــ ال ادةـ مطلب2021لســـنةشـــ إيــــداع وصـــل أو

امل قبول عند ا ادة ش ارـ باإلستظ يقوم أن ع يل ,ال

لألصلة- يمطابقة املر ي و اإللك تم ا تحمل ا،أو الور البا ادة ش أعداد بطاقة من

ــ- ــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــ لألصـ ــــة ــ ــ يمطابقـ املر ي و ــــ ــ ــ اإللكـ تم ا ــــل ــ ــ تحمـ ــــنواتـأو ــ الـســ ــــع ــ ــ ميـ ــــداد ــ ــ االعـ ــــاتـ ــ ــ بطاقـ من

امعية، ا

الوطنية،- ف التعر بطاقة من ة

ــ   - ــ ــ ــلـ ــ ــ لألصـ ــــة ــ ـــغلمنمطابقـ ــ الشــ ــــود ــ ــــلعقـ ــ العمـ ادات ــــ ــ شـ ــــالأو ــ مجـ بص ــــ ــ والـ ة ــــ ــ ـ ا ــــات ــ إلثبـ

،االختصاص

لألصــــل- مطابقــــة ة ســــنــــ تجــــاوز الــــذي ــ ــ امل ــاز انجــ ت تث وثيقــــة بــــابســــنة40من فتح خ تــــار

شغيلال ال اتب م بإحدى ترسيمه أو فعلية مدنية .خدمات

التا العنوان التالية:إ للعبارة ار ا الظرف ع التنصيص مع

يفتح " النتدابال خارجية مناظرة

ندس  سنةأولـنم  "2020عنوان

" – ونية االلك للمصادقة الوطنيةـ الة بالغزالة الو التكنولو كم القطب رواد ق طر انة  3.5-2083 ، "أر

امة :مالحظاتـ

ــــاد اعتمـ ــــبط  يتم الضـ بمكتب مباـشــــرة ا ــــداع ايـ بتم ــ الــ ــــات للملفـ ـســــبة بال ــــزي املركـ الضــــبط مكتب   ختم

اإليداع خ تار إلثبات يد ال ق طر عن ترسل ال للملفات سبة بال يد ال ختم عتمد و الة   .  بالو

واســتمارةـ املشــاركة بمطلب ــا املصـــرح املعلومـــات ودقــة البيانــاتـ ة ــ من ت للتث مــدعو ــ م ــل

.ال
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صــــورة ــــ ال إلغــــاء أووجــــوديتم املقدمــــة ــائق والوثــ ــــط ا ع املدرجــــة املعطيــــات ن ب تضــــارب

ة املطلو الوثائق جميع إرسال عدم .صورة

آجال عد الواردةـ امللفات اتترفض ال .ختم

ندس م ادة ش ا ف تتوفر ال ال امللفات ةترفض املطلو .اإلختصاصات

ات ال ختم خ عاءيوم:تار الساعة2021ماي5االر  30h 13ع

لم الــ أو البالغ ــذا صــدور قبــل الــة الو ع الــواردة وامللفــاتـ املطــالب جميــع االعتبــار ن ع تؤخــذ ال

املناظرة ذه ا عل املنصوص املتطلباتـ أو الشروط م .تح

املحدد خ التار عد يصل تر مطلب ل ا وجو .يرفض

الغرض وصل سليم يتم الضبط بمكتب مباشرة ال ملف إيداع .حالة

ورة املذ الوثـــــائق ــــدى إحـ من ــــا منقوصـ ــــدم يقـ ــ ــ ـ تر ملـــــف ــــل ـ ــا ــ الغيـ ــــ ــــأعالهعتـ غـ ــ ــ ـ ــــمن يتضـ أو

ة .وا

ا ا أ إ املرفوضة امللفاتـ ترجع .ال

II.املناظرة   :  مراحل

امللفاتـ  :    األو  املرحلة وفرز   فتح

التالية للشروط ستجيبون ال الذين ن امل وإقصاء امللفات فرز :يتم

-، لل األق السن

املطلوب،- لالختصاص العلمية ادة الش مطابقة

الة- الو لدى امللفات ايداع آجال ام .إح

با- املضــــمنة البيانــــاتـ مــــع ــــا ومقارن املنــــاظرة لشــــروط امللفــــات مطابقــــةـ من ت التث يقــــعالعــــد ســــتمارة

أعاله دول با ورة املذ س للمقاي وفقا تفاضليا املرحلة ذه ن امل ب .ترت

ــــــك- ذلـ ــــر ــ اثـ نوع ــــول ــ املقبـ ن ــــ ــ ـ امل ــــةـ ــ قائمـ ــــد ــ تحديـ ــــاظرة ــ املنـ ــــة ــ نـ ــــو ــ ــاتتـ ــ ــ ــارأوليـ ــ ــ االختبـ ـــــراء إلجــ

ةالشفا املطلو االختصاصات حسب م ع .وتوز

دعوة نيتم :امل

 ن ع املعلوماتاألوائل)40(األر و ات الشب إدارة مجال

   ن ع تاألوائل)40(األر مجيا ال ر تطو مجال

الشفا  االختبارـ عإلجراء فردية ب ات م مبواسطة العناو باستمارة لةـ .امل

الثا الشفا  :    نية  املرحلة   االختبار

حول خاصة وكفاءته امل الت مؤ بتقييم الشفا االختبار تعلق : و
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واملعرفية- العلمية ارات امل

صية- ال ارات امل

نية- امل ة ا

ن  ب اوح ي عدد للم الشفا20و0سند اإلختبارـ عنوان نقطة

III.بالنتائج ح   :    التصر

سابيتم التاليةاح للقاعدة وفقا م ل عليه املتحصل ي ا ال :املجموع
عدد االختباـر الشفاهي % 60+ المتحصل عليه في مرحلة الفرز األولي عدد ال %40 = النهائي          المجموع 

ا عل املتحصـــل لألعــــداد ــاـ وفقـ تفاضـــليا ن ـــ امل ب تـــرت عطى.يتم ن ـــ امل ن ب ســــاوي ال حالـــة و

سنا لألك ة .األولو

ن ــــ ـ امل ــــم اسـ ــــة نـ ال ح ــــ ــــةالثمانيةتقـ تكميليـ ــــة وقائمـ ــــة ائيـ ــــفة بصـ م ــــول قبـ يمكن ــــذي الـ ــــل األوائـ

من االقتضــاء، عنــد الــة، الو ن لتمك التفاضــ ب ت الــ حســب وذلــك للتنــاظرـ املعروضــة املراكــز حــدود

ــــز ــ ــ بمراكـ ــــوا ــ ــ يلتحقـ لم ـــذين ــ ــ والــ ــلية ــ ــ ــ األصـ ــــة ــ ــ بالقائمـ ن ل ــــ ــ ــ ـ امل ن ــــ ــ ــ ـ امل ض ــــو ــ ــ معـ اعالم ــــد ــ ــ عـ م عمل

م عل يه العملوالتن ا اري ا ب ات لل طبقاـ .وذلك

IV.ائيةـ ال ن النا :  قائمة

شـــر- و بالنتـــائج ح التصـــر الـــة الو نالنالقائمةتتـــو للنـــا الـــةائيـــةـ للو ي و اإللكــ املوقـــع ثمع

بمر لاللتحاق م استدعاؤ مايتم عمل .كز

امة- :  مالحظاتـ

أجـــل- الـــة الو الطعـــون10تمنح لقبـــول الـــة الو موقـــع ع ائيـــة ال بالنتـــائج ح التصـــر خ تـــار من أيـــام

املناظرةـولح .نتائج
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