
 

 نوفمبر 22 وزير الداخلية المؤرخ في لقرارمناظرة خارجية باإلختبارات النتداب تقنيين طبقا 
 2019 ديسمبر6 بتاريخ 98 والمدرج بالرائد الرسمي عدد 2019

 2019-12-30: تارٌخ غلق الترشح على الخط  

 2019-12-31: تارٌخ غلق المناظرة 

 االختصاص المطلوب  .1

 اإلعالمٌةي فً شهادة تقنً سام: الشهادة المطلوبة 

  :شروط الترشح .2

سنة على األكثر فً أول جانفً من سنة فتح المناظرة  (40) المترشحون البالغون من العمر أربعون 
والمحرزون على شهادة تقنً سام مسندة من قبل المعاهد العلٌا للدراسات التكنولوجٌة أو من المعهد الوطنً 
 .للعلوم التطبٌقٌة والتكنولوجٌا أو شهادة معترف بمعادلتها لها أو شهادة تكوٌنٌة منظرة بالمستوى المشار إلٌه

وفً حالة تجاوز السن القانونٌة ٌجب على المترشح إرفاق الوثائق المطلوبة بشهادة تثبت إنجازه لخدمات مدنٌة 
 13 المؤرخ فً 2006 لسنة 1031فعلٌة أو ترسٌمه بمكتب التشغٌل والعمل المستقل عمال بأحكام األمر عدد 

 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحدٌد السن القصوى وضبط كٌفٌة إحتسابها لتمكٌن حاملً الشهادات 2006أفرٌل 
العلٌا من المشاركة فً المناظرات الخارجٌة أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوٌن لإلنتداب فً القطاع 

 .العمومً

 .ٌجب أن تكون الشهادة العلمٌة للمترشح مطابقة لإلختصاص المطلوب

 : الوثائق المطلوبة  .3

استمارة ترشح ٌتم تعمٌرها عن بعد من قبل المترشح وتصدٌقها وسحبها على البوابة الوطنٌة الخاصة - 1
  www.concours.gov.tn بمناظرات اإلنتداب الخارجً بالقطاع العام تحت عنوان

 .وإرسالها صحبة الوثائق التالٌة على العنوان المذكور

 مطلب ترشح محرر على ورق عادي- -2

 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة -3-

 .نسخة من الشهادة العلمٌة مصحوبة بالنسبة الى الشهائد األجنبٌة بنسخة من قرار المعادلة -4-

 .ظرفان خالصا معلوم البرٌد مضمون الوصول ٌحمالن عنوان المترشح- -5

ٌرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم ٌتم تسجٌله على البوابة الوطنٌة للمناظرات كما ٌرفض كل مطلب ترشح ٌرد 
بعد تارٌخ آخر أجل لتقدٌم ملفات الترشح أو الٌتضمن إحدى الوثائق المطلوبة وٌعتبر ختم البرٌد أو تارٌخ 

http://www.concours.gov.tn/


التسجٌل بمكتب الضبط باإلدارة العامة للشؤون اإلدارٌة والمالٌة لوزارة الداخلٌة دلٌال على معرفة تارٌخ 
 .اإلرسال أو الوصول

  :مكان إيداع الترشح .4

اإلدارة -وزارة الداخلٌة:  تودع ملفات الترشح أو ترسل بواسطة البرٌد مضمون الوصول إلى العنوان التالً 
 . تونس1002 شارع الحرٌة 26 ـ 24 (مكتب الضبط)العامة للشؤون اإلدارٌة والمالٌة 

 

 


