بـــــــــــــــالغ
مناظــرة إلسنــاد البطاقــة المهنيــة للدليــل السياحــي

يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم مناظرة إلسناد البطاقة المهنية للدليل السياحي بداية من  21ديسمبر  2019واأليام الموالية بمعهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف لألصناف
التالية :
الـرمز

األصناف المطلوبة

G1-2019

دليل سياحي محترف وطني
( كامل تراب الجمهورية)

شروط التر ّ
شـح

الوثـائق المطلوبـة

على المترشح أن يكون تونسي الجنسية ومتحصال على :
 شهادة اإلجازة أو األستاذية (نظام قديم) على األقل في اللغة ،التاريخ،الجغرافيا ،السياحة ،اآلثار ،الفنون الجميلة ،التراث أو ما يعادلها.
 أو شهادة تقني سامي منظرة في اختصاص دليل سياحي أو مسلمة منمؤسسة تكوينية خاصة.
طريقة إجراء المناظرة :
دعوة المتر ّ
شحين المقبولين بك ّل اختصاص إلجراء اختبارات كتابية
وشفاهية في المواد التالية :
 تاريخ البالد التونسية والمواقع الثقافية والتجمعات التاريخية والتقليدية. جغرافيا البالد التونسية والجغرافيا السياحية. -اللغات المختارة.
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 .1استمارة تر ّ
شح يتم تعميرها وسحبها من موقع التسجيل عن بعد على الموقع التالي :
www.tourisme.gov.tn
 .2مطلب باسم السيدة المديرة العامة للديون الوطني التونسي للسياحة يذكر فيه
المستوى التعليمي واللغات المختارة.
 .3سيرة ذاتية.
 .4نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 .5نسخة مطابقة لألصل من الشهائد العلمية المتحصل عليها وشهادة معادلة بالنسبة
إلى الشهائد األجنبية والشهائد المسلمة من مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة.
 .6بطاقة عدد  3حديثة العهد أو وصل تسليم طلب إلى حين استكمال الوثائق.
 .7ثالث صور شمسية حديثة العهد.
ّ
 .8ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن العنوان الشخصي للمترشح.
 .9حوالة بريدية مقدارها أربعون دينارا ( 40د) لفائدة الحساب البريدي الجاري
للديون الوطني التونسي للسياحة 170010000000511495/49 :

الـرمز

األصناف المطلوبة

G2-2019

دليل سياحي محترف محلي
(على مستوى الوالية)

G3-2019

إضافة لغة

شروط التر ّ
شـح

الوثـائق المطلوبـة

على المترشح أن يكون تونسي الجنسية ومتحصال على شهادة اإلجازة أو
األستاذية (نظام قديم) على األقل وأن يكون تلقى تكوينا في مجال السياحة
من منظمات غير حكومية.
 أو شهادة تقني سامي منظرة في اختصاص دليل سياحي أو مسلمة منمؤسسة تكوينية خاصة.
طريقة إجراء المناظرة :
دعوة المتر ّ
شحين المقبولين بك ّل اختصاص إلجراء اختبارات كتابية
وشفاهية في المواد التالية :
 تاريخ البالد التونسية والمواقع الثقافية والتجمعات التاريخية والتقليدية. جغرافيا البالد التونسية والجغرافيا السياحية. -اللغات المختارة.

على المترشح أن يكون ممارسا لمهنة دليل سياحي دون انقطاع
طريقة إجراء المناظرة :
دعوة المتر ّ
شحين المقبولين إلجراء اختبارات كتابية وشفاهية في اللغة أو
اللغات المضافة.
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 .1استمارة تر ّ
شح يتم تعميرها وسحبها من موقع التسجيل عن بعد على الموقع التالي :
www.tourisme.gov.tn
 .2مطلب باسم السيدة المديرة العامة للديون الوطني التونسي للسياحة يذكر فيه
المستوى التعليمي واللغات المختارة.
 .3سيرة ذاتية.
 .4نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 .5نسخة مطابقة لألصل من الشهائد العلمية المتحصل عليها وشهادة معادلة بالنسبة
إلى الشهائد األجنبية والشهائد المسلمة من مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة.
 .6نسخة من شهادة التكوين في مجال السياحة.
 .7بطاقة عدد  3حديثة العهد أو وصل تسليم طلب إلى حين استكمال الوثائق.
 .8ثالث صور شمسية حديثة العهد.
 .9ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن العنوان الشخصي للمتر ّ
ش ح.
 .10حوالة بريدية مقدارها أربعون دينارا ( 40د) لفائدة الحساب البريدي الجاري
للديون الوطني التونسي للسياحة 170010000000511495/49 :
 .1استمارة تر ّ
شح يتم تعميرها وسحبها من موقع التسجيل عن بعد على الموقع التالي :
www.tourisme.gov.tn
 .2مطلب باسم السيدة المديرة العامة للديون الوطني التونسي للسياحة يذكر فيه
المستوى التعليمي واللغة المضافة.
 .3نسخة من بطاقة دليل سياحي مجددة.
 .4سيرة ذاتية.
 .5نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 .6بطاقة عدد  3حديثة العهد أو وصل تسليم طلب إلى حين استكمال الوثائق.
 .7ثالث صور شمسية حديثة العهد.
 .8ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن العنوان الشخصي للمتر ّ
ش ح.
 .9حوالة بريدية مقدارها أربعون دينارا ( 40د) لفائدة الحساب البريدي الجاري
للديون الوطني التونسي للسياحة 170010000000511495/49 :

الـرمز

األصناف المطلوبة

G4-2019

تجديد البطاقة المهنية
للدليل الذي انقطع عن النشاط
لمدة سنتين على األقل

شروط التر ّ
شـح

الوثـائق المطلوبـة

على المترشح أن يكون دليال سياحيا معترف به من طرف مصالح الديوان
الوطني التونسي للسياحة.
طريقة إجراء المناظرة :
دعوة المتر ّ
شحين المقبولين إلجراء اختبارات شفاهية في المواد التالية :
 تاريخ البالد التونسية. جغرافيا البالد التونسية والجغرافيا السياحية. -اللغة أو اللغات المسجلة بالبطاقة المهنية.

 .1استمارة تر ّ
شح يتم تعميرها وسحبها من موقع التسجيل عن بعد على الموقع التالي :
www.tourisme.gov.tn
 .2مطلب باسم السيدة المديرة العامة للديون الوطني التونسي للسياحة يذكر فيه
المستوى التعليمي واللغات المضافة.
 .3نسخة من آخر بطاقة دليل سياحي مجددة.
 .4سيرة ذاتية.
 .5نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
 .6بطاقة عدد  3حديثة العهد أو وصل تسليم طلب إلى حين استكمال الوثائق.
 .7ثالث صور شمسية حديثة العهد.
 .8ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن العنوان الشخصي للمتر ّ
ش ح.
 .9حوالة بريدية مقدارها أربعون دينارا ( 40د) لفائدة الحساب البريدي الجاري
للديون الوطني التونسي للسياحة 170010000000511495/49 :

طريقة تقديم مل ّفات التر ّ
شح :
 يفتح باب التسجيل عن بعد عبر بوابة وزارة السياحة والصناعات التقليدية  www.tourisme.gov.tn :بداية من يوم  03سبتمبر  2019على الساعة منتصف النهار 12:00إلى غاية يوم  26سبتمبر  2019على الساعة منتصف النهار .12:00
 ترسل ملفات التر ّشح في ظرف مغلق عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع مع اإلشعار بالبلوغ إلى السيدة المديرة العامة للديوان الوطني التونسي للسياحة على العنوان التالي :
( 1شارع محمد الخامس –  1001تونس) ويكتب عليه " ال يفتح مناظرة إلسناد البطاقة المهنية للدليل السياحي " مع ذكر رمز االختصاص.
 يرفض وجوبا كل مطلب يصل بعد تاريخ غلق باب التر ّشحات ،ويكون ختم البريد دليال على معرفة تاريخ اإلرسال.
 ح ّدد آخر أجل إلرسال ملفات التر ّشحات ليوم  27سبتمبر .2019
ّ
 يرفض وجوبا كل مطلب يصل بعد تاريخ آخر أجل إلرسال ملفات الترشحات ،ويكون ختم البريد دليال على معرفة تاريخ اإلرسال.شحات ال يت ّم أخذها بعين االعتبار باستثناء حاالت استكمال الوثائق بعد فرز التر ّ
 ك ّل وثيقة يت ّم إضافتها بعد تاريخ ختم التر ّشحات.
شح مسؤول عن المعطيات التي يدرجها باستمارة التر ّ
 إنّ المتر ّشح والتي يت ّم اعتمادها في تقييم مل ّفه.
 يت ّم إلغاء ك ّل مطلب تر ّشح يحتوي على شهادة دون المستوى المطلوب.
 يتر ّتب عن ك ّل تصريح مغالط منع المتر ّشح من المشاركة في المناظرة وفي صورة اكتشاف المغالطة بعد عمليّة اسناد البطاقة فإ ّنه يت ّم سحبها منه وتتبعه عدليا.
 ال يمكن المشاركة إالّ في صنف واحد وك ّل مخالف لهذا المبدأ يت ّم إلغاء جميع تر ّشحاته.
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