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 02/8201عدد  الغ انتــدابــــــــــبـــ

  :ظبقا لبياهاث الجذول الخالي ورلك مخخص في القاهون   إظاسالهخذاب   شفاهي مشفوعت بئختبار  اإلالفاثخاسجيت حسب  ةفخح مناظش  الهيئت العليا املسخقلت لإلجصال السمعي و البصشي  حعتزم

  مركز التعيين رتبة اإلنتداب
عدد الخطط 
 المستوى العلمي المطلوب المراد تسديدها

تاريخ غلق قائمة  المهام الموكولة للمترشح 
 الترشحات

 متصرف أول 

 (1) الصنف أ

 الشؤون القانونيت  وحدة

 و النزاعاث
11 

أو ما يعادلها الحصول على شهادة الماجستير 
  القانونيةفي الحقوق أو العلوم 

 

مبا   يكلف املرتشح حتت إشراف رئيس اهليئة و جملسها
 يلي:

  دراسة ومتابعة خمتلف العرائض الواردة على
 اهليئة،

  متابعة ملفات النزاعات لدى خمتلف
 املؤسسات وخمتلف أصناف احملاكم، 

  إقرتاح  التدابري الواجب اختاذها لضمان
الدفاع عن مصاحل اهليئة يف النزاعات املتعلقة 

 هبا، 
  إعالم اهلياكل املعنية للهيئة بالقوانني

 ها .والرتاتيب اجلديدة اليت هتم نشاط

 جانفي 10

9112 

 :للمشاركت الشروط العامت  -1

 :ي هزه املناظشة للمترشحين الزين جخوفش فيهم الششوط الخاليت فيفخح باب املشاسكت 

 للخطةو أن تتوفر فيه املؤهالت املطلوبة  أن يكون تونسي اجلنسية و متمتعا حبقوقه املدنية . 

  6442أفريل  10املؤرخ يف  6442لسنة  1401سنة على أقصى تقدير يف تاريخ فتح املناظرة  مع مراعاة أحكام األمر عدد 04ال ميكن أن يتجاوز سن املرتشح  
 

http://www.emploi.nat.tn/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/avis_presse2016.pdf
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 :الترشح ملف  إجراءاث إيداع  -9

 بئسم سئيس الهيئت العليا بواسعت سسالت مضموهت الوصول   ( 9112 جانفي 10) عن ظشيق البريذ قبل جاسيخ خخم الترشحاث في ظشوف مغلقت   إسسال ملفاث الترشح

 . جونس  1101  1نهج بحيرة البيبان البحيرة  12الضبط الكائن ب  بمكتباملسخقلت لإلجصال السمعي و البصشي أو إيذاع ملفاتهم مباششة 

 : حاالث  ؤلاقصاء  آلالي للترشحاث -1

 . مكخب الضبغ املشكضي لخحذيذ قبول امللفاث و غلق قائمت الترشحاث.و يعخمذ خخم البريذ أو   يشفض كل معلب جششح يشد بعذ جاسيخ خخم قائمت الترشحاث 

  ججاوص السن القصوى. 

 إلاخخصاص  عذم معابقت املؤهالث املقترحت من حيث الشهادة العلميت أو. 

 :مكوناث ملف الترشح  -0

 مطلب ترشح بإسم رئيس اهليئة العليا املستقلة لإلتصال السمعي و البصري . .1
 التعريف الوطنية .نسخة جمردة من بطاقة  .6
 .   بالوثائق املدعمة وجوبا مصحوبة  اإلختصاص املطلوبيف  سرية ذاتية تنص خصوصا على األنشطة املهنية و الرتبصات غري املندرجة ضمن سنوات الدراسة اليت أجنزها املرتشح .0
  .نسخة من شهادة البكالوريا  .0
 من الشهادة العلمية املطلوبة . مطابقة لألصلنسخة  .5
 من بطاقة األعداد لسنة التخرج .مطابقة لألصل نسخة  .2
 نسخة مطابقة لألصل من شهادة املعادلة إذا كانت الشهادة العلمية مسلمة من مؤسسة خاصة أو أجنبية . .7
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 مقاييس ؤلانتقاء  -0

  يتم  ترتيب املرتشحني حسب املقاييس التالية : : اإلارحلت ألاولى
 

 ؤلاحتسابطريقت  العدد ألاقص ى اإلاقياس

اللجنت اإلاشرفت على مناقشت مالحظت 

 رسالت اإلااجستير 
 نقطت 11

  نقاط  10: متوسطمالحظت 

  نقطت  10: حسنمالحظت 

  اطنق11 حسن جدا:مالحظت 
 

 نقاط  91 الخبرة 

عنننننننن أنننننن) سنننننننت أقدمينننننننت )بصننننننفت  مترسنننننن  أو متعاقننننننند ( نقطننننننت إسننننننناد 

 الشؤون القانونيت و النزاعاث بالقطاع العام أو الخاص في 

  نقطت 11 اإلاجمننننننننننوع

 

 الجتياز االختبارات الشفاهية.  األولىالمترشحين المتحصمين عمى المراتب   تتم دعوة : اإلارحلت الثانيت
 عمى النحو التالي :  تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضميا

 % 01بحساب  % + العدد اإلاسند بعنوان ؤلاختبار الشفاهي  11العدد اإلاسند للملف بحساب  

  . في صورة التساوي بين المترشحين تعطى األولوية لألكبر سنا 

 السمعي و البصري فيي حيدود الخطيط المتنياظر عميهيا حسيب الترتييب النهيائي   يتم قبول المترشحين قصد اإللتحاق نهائيا بالهيئة العميا المستقمة لإلتصال
 و يدرج الباقون ضمن قائمة اإلنتظار .


