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 بـــالغ 

دارية لتسديد اإللترّشح لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة اإلدارية وغير ايفتح معهد تونس للترجمة  باب 
 اإللحاقشغورات عن طريق  

 شروط الترشح الخطة/الّرتبة
عدد الخطط المراد 

 تسديدها
 الوثائق المطلوبة

 2 أو أ1الرتبة من الصنف الفرعي أ
 

جيب أن يكون ادلرتّشح متحصال على شهادة  -
خمتص يف على األقل " نظام أمد"األستاذية أو اإلجازة 

 .الشؤون القانونية 
 سنوات على األقل أقدمية ومؤهل خلطة رئيس 05- 

 .مصلحة
جيب أن يكون ادللف اإلداري للمرتّشح خال من - 

. العقوبات التأديبّية
جيب أن يكون للمرتشح الكفاءة وادلهارات ادلهّنية - 

 .. لسّد هذا الشغوروالعلمّية
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 .مطلب إحلاق حيمل ادلوافقة الصرحية وإمضاء ادلصاحل ادلختّصة -
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
 .نسخ طبق األصل من الشهائد العلمّية -
 .نسخة من قرار االنتداب -
 .نسخة من قرار التسمية يف الرتبة احلالية -
 .قائمة يف اخلدمات -
شهادة تثبت أن ادللف اإلداري للمرتشح خال من العقوبات  -

 .التأديبّية دمضاة من قبل ادلصاحل ادلختّصة
شهائد يف مراحل التكوين أو الّدورات التكوينّية ادلنظمة من  -

 .(إن ُوجدت)قبل اإلدارة واليت تابعها ادلرتشح 
-2016)نسختني من بطاقيت األعداد ادلهنية لسنيت  -

2017.) 
 .مطلب إحلاق حيمل ادلوافقة الصرحية وإمضاء ادلصاحل ادلختّصة -
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 
: 2الرتبة من الصنف الفرعي أ

 متصرف
 
 

جيب أن يكون ادلرتّشح متحصال على شهادة -
اختصاص على األقل " نظام أمد"األستاذية أو اإلجازة 

. ادلالية
جيب أن يكون ادللف اإلداري للمرتّشح خال من 

. العقوبات التأديبّية
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. جيب أن يكون موظفا مرتمسا -
جيب أن يكون للمرتشح الكفاءة وادلهارات ادلهّنية  -

 .. لسّد هذا الشغوروالعلمّية
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 .نسخ طبق األصل من الشهائد العلمّية -
 .نسخة من قرار االنتداب -
 .نسخة من قرار التسمية يف الرتبة احلالية -
 .قائمة يف اخلدمات -
شهادة تثبت أن ادللف اإلداري للمرتشح خال من العقوبات  -

 .التأديبّية دمضاة من قبل ادلصاحل ادلختّصة
شهائد يف مراحل التكوين أو الّدورات التكوينّية ادلنظمة من  -

 .(إن ُوجدت)قبل اإلدارة واليت تابعها ادلرتشح 
-2016)نسختني من بطاقيت األعداد ادلهنية لسنيت  -

2017.) 
 

 1عامل صنف 

 على األقل دلرتّشحادلستوى التعليمي لجيب أن يكون -
 .(نظام جديد)أو أساسي  (نظام قدمي)سادسة ابتدائي 

 جيب أن يكون ادللف اإلداري للمرتّشح خال من -
. العقوبات التأديبّية

.  مرتمساعوناجيب أن يكون  -
للقيام جيب أن يكون للمرتشح الكفاءة وادلهارات 

خبدمات وأشغال قد تتطلب جمهودات بدنية حسب 
 .(شحن أو تفريغ كتب أو أثاث)ظروف العمل 

 .والقيام بإصالحات يدوية خمتلفة
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 2019 مارس 27 إلى يوم 2019 فيفري 27 من يوم تاريخ بداية قبول الترشحات 
 التسويق لخطة تناظر "أو البريد السريع أو يودع مباشرة لدى مكتب الضبط في ظرف مغلق ال يحمل إال عبارة  ل بواسطة رسالة مضمونة الوصوترسل المطالب

  .1082مدينة الثقافة، محمد الخامس Bloc Yمعهد تونس للترجمة :على العنوان التالي،"عن طريق التعاقد االلكتروني

 ( الشؤون اإلدارية والماليةإدارة)

  :مالحظات هاّمة

 .ترفض ملفات الرتّشح غري ادلتضّمنة للوثائق ادلذكورة أعاله -

   بواسطة رسالة مضمونة الوصولترسل المطالب.ترفض ادللّفات ادلرسلة بعد آجال غلق سجل الرتشحات  ويكون ختم الربيد دليال على معرفة تاريخ اإلرسال

 طريقة تسديد الشغورات
 .فرز ملّفات الرتشح أخذا بعني االعتبار للشهائد العلمّية وادلهاّم ادلكّلف هبا وادلهارات ادلكتسبة ومدى مالءمتها مع شروط الرتشح وبطاقات وصف ادلهام من قبل جلنة أحدثت للغرض .1
 .دعوة ادلرتشحني ادلقبولة ملفاهتم إلجراء حمادثة شفاهّية .2

 


