انعذد انمطهىب 2 :
انخطت انمطهىبت  :ػايالخ َظافح
عىىان انمىاظرة  :إَرضاب ػًهح إؽاع (انٕدضج األٔنٗ) ف ٙسطح ػايهح َظافح تضٕٚاٌ األعاػ ٙانضٔنٛح تؼُٕاٌ انًٕؿى 2016
2017/
االختصاص انمطهىب  :ػايالخ َظافح
انشهادة انمطهىبت ٚ :جة أٌ ذرٕفغ ف ٙانًرغشذاخ نٓظِ انًُاظغج شغؽ دـٍ انمغاءج ٔانكراتح ػهٗ األلم.
مكان انعمم  :ذَٕؾ
تارٌخ فتح انمىاظرة 2017-10-11 :
تارٌخ غهق انترشح عهى انخط 2017-10-27 :
تارٌخ غهق انمىاظرة 2017-10-31 :
شروط انترشح  :ذفرخ ْظِ انًُاظغج انشاعجٛح نهًرغشذ ( ٍٛيٍ جُؾ اإلَاز ) انًرٕفغج ف ٍٓٛانشغٔؽ انؼايح نإلَرضاب يٍ
دايالخ انجُـٛح انرَٕـٛح يغ يغاػاج انًمرؼٛاخ انًُظٕص ػهٓٛا تًجهح انجُـٛح انرَٕـٛح ٔانًرًرؼاخ تكايم دمٕلٍٓ
انًضَٛح ٔدـٍ انـٛغج ٔاألسالق ٔانًرٕفغج ف ٍٓٛانًؤْالخ انًطهٕتح نًًاعؿح ٔظائفٍٓ ْ .ظا إػافح نهشغٔؽ انشاطح ٔطنك
ػهٗ انُذٕ انران:ٙ
ّ
ٚذـٍ انمغاءج ٔانكراتح .
أٌأٌ ال ذرجأػ أػًاعٍْ انــ 40ؿُح ػهٗ ألظٗ ذمضٚغ ف ٙذاعٚز سرى انرغشذاخ يغ األسظ تؼ ٍٛاإلػرثاع نًمرؼٛاخ األيغػضص  1229نـُح  1982انًــــــــــؤعّر ف 2 ٙؿثرًثغ  1982انظ٘ ذى إذًايّ تاأليغ ػـضص 1551نـُح  1992انًؤعّر ف22 ٙ
أٔخ . 1992
مراحم انمىاظرة :
ذجغٖ انًُاظغج دـة انًغادم انرانٛح:
ّ
 1انًغدهح األٔنٗ ٚ :جة ػهٗ انًرغشذاخ انالذ ٙذرٕفغ ف ٍٓٛانشغٔؽ انًطهٕتح أٌ ٚمًٍ تؼًهٛح انُفاط إنٗ يٕلغ انثٕاتحانٕؽُٛح نهًُاظغاخ انؼًٕيٛح ٚٔ www.concours.gov.tnمًٍ ٔجٕتا ترؼًٛغ إؿرًاعج انرغشخ اإلنكرغَٔ ٙانشاطح
تانًُاظغج انًؼُٛح ٔ انًؼضج ف ٙانغغع تكم صلح ٔانؼًم ػهٗ ؽثاػرٓا ٔإؿرشغاجٓا لثم ذاعٚز غهك انرغشذاخ ػهٗ انشؾ
ٔاإلدرفاظ تٓا درٗ ٚرً ّكٍ يٍ إعفالٓا تًهف انرغشخ.
تذهٕل أجم سرى تاب انرغشذاخ ٚ ،رٕلف آنٛا لثٕل ػًهٛاخ انرـجٛم ػٍ تؼض.
دضصخ آجال انرـجٛم اإلنكرغَٔ ٙتًٕلغ انًُاظغاخ انًظكٕع أػالِ تضاٚح يٍ:

ٕٚو األعتؼاء  11أكرٕتغ  2017إنٗ غاٚح ٕٚو انجًؼح  27أكرٕتغ  2017ػهٗ انـاػح يُرظف انُٓاع ( ) .12.00
مع انمالحع أوه:
ّ
_كم يرغ ّشذح يضػٕج نهرصثد يٍ طذح انثٛاَاخ انر ٙذظغّح تٓا طهة إؿرًاعج انرغشخ اإلنكرغَٔ ٙػُض ذـجٛهٓا تانًُظٕيح
ٔذرذًم يـؤٔنٛح كايهح ػٍ انًؼطٛاخ انر ٙذضعجٓا تٓظِ اإلؿرًاعج ٔانرٚ ٙرى إػرًاصْا ػُض ذمٛٛى يهفٓا كًا ال ًٚكٍ ؽهة
ذؼضٚم أٔ ذظذٛخ انثٛاَاخ تؼض ذأكٛض انرـجٛم تانًُاظغج.
– 2انًغدهح انصاَٛح:
ّ
إعؿال انًهفاخ ٚ :جة ػهٗ كم يرغشذح لايد تانرـجٛم ػثغ يٕلغ " انٕاب " انشاص تانًُاظغج انًؼُٛح إعؿال يهف
ذغشذٓا ٔجٕتا ف ٙظغف يغهك ٚكرة ػه " ّٛيُاظغج إَرضاب ػايم إؽاع ف ٙسطح ػايهح َظافح " يغ انرُظٛض فٕق
انظغف ػهٗ على انرـجٛم تًٕلغ انٕاب ٔطنك إنٗ انؼُٕاٌ انران:ٙ
صٕٚاٌ األعاػ ٙانضٔنٛح  60شاعع آالٌ ؿافاع٘  1003ذَٕؾ
ٔٚكٌٕ طنك دظغٚا ػٍ ؽغٚك انثغٚض انـغٚغ أٔ يثاشغج تًكرة انؼثؾ انًغكؼ٘ نهضٕٚاٌ
ٔلض دض ّص آسغ أجم نمثٕل انًهفاخ ٕٚو انصالشاء  31أكرٕتغ  2017ػهٗ انـاػح انغاتؼح يـاءا ( ).16.00
ٔٚؼرًض ف ٙطنك سرى يكرة انؼثؾ انًغكؼ٘ نهضٕٚاٌ كضنٛم ػهٗ ٔطٕنٓا ف ٙاٜجال.
و ٌتكىن مهف انترشح وجىبا مه انىثائق انتانٍت:
َـشح يٍ إؿرًاعج انرغشخ انًـرشغجح يٍ يٕلغ انًُاظغاخ www.concours.gov.tn.َـشح يٍ تطالح انرؼغٚف انٕؽُٛحَـشح يطاتمح نألطم يٍ انشٓاصج انًضعؿٛح أٔ انركُٕٛٚح انًصثرح نهًـرٕٖ انرؼه ًٙٛانًطهٕب ٔ ( .تانُـثح نهشٓائض انًضعؿٛحانًـهًح يٍ يؤؿّـاخ ذغتٕٚح ساطح ٚجة أٌ ذكٌٕ يشرٕيح يٍ ؽغف انًُضٔتٛح انجٕٓٚح نهرغتٛح أيا تانُـثح نهشٓائض
انركُٕٛٚح ٚجة أٌ ذكٌٕ يُظغج تانًـرٕٖ انًطهٕب) .
ٔتانُـثح نهًرغ ّشذح انر ٙذجأػخ انـٍ انمإََٛح ف ٙذاعٚز سرى انرغشذاخ ٚجة إعفاق انٕشائك انًطهٕتح أػالِ تشٓاصج ذصثد
إَجاػْا نشضياخ يضَٛح فؼهٛح تئدضٖ اإلصاعاخ أٔ انًؤؿّـاخ انؼًٕيٛح أٔ ذغؿًٓٛا تأدض يكاذة انرشغٛم ٔانؼًم انًـرمم
ذذرـة ٔفما نًمرؼٛاخ األيغ ػضص  1229نـُح  1982انًؤعّر ف 2 ٙؿثرًثغ  1982انظ٘ ذى إذًايّ تاأليغ ػـضص 1551نـُح
 1992انًؤعّر ف 22 ٙأٔخ .1992
ٚمغ إشغ ذاعٚز غهك انًُاظغج انؼًم ػهٗ انرصثد يٍ طذح انٕشائك انًكَٕح نهًهفاخ  ،دٛس ٚرى فغػ ْا ٔانرصثد يٍ انًؼطٛاخ
انًضعجح تئؿرًاعج انرغشخ ػثغ يٕلغ " انٕاب" .
ذمظٗ تظفح آنٛح كم انًهفاخ انر ٙنى ذظم ف ٙاألجم انًذ ّضص ٔٚؼرًض ف ٙطنك سرى يكرة انؼثؾ انًغكؼ٘ نهضٕٚاٌ كضنٛمػهٗ انرصثد يٍ ذاعٚز انٕعٔص ٔ ،ال ذؼرًض انرغشذاخ انر ٙذى إٚضاػٓا لثم طضٔع ْظا انثالؽ.
ٚرغذة ػٍ كم ذظغٚخ ساؽئ طهة انًؼطٛاخ انًظغّح تٓا ٔانًضعجح تاإلؿرًاعج إنغاء يهف انرغشخ تظفح َٓائٛح ( ػضوانرطاتك ت ٍٛانًهف ٔانًؼطٛاخ انًظغّح تٓا ف ٙإؿرًاعج انرغ ّشخ ػثغ يٕلغ "انٕاب" ) .
ال ًٚكٍ لثٕل أ٘ يهف ذغ ّشخ ال ٚرؼًٍ كم انٕشائك انًـرٕجثح.ٚغفغ كم يهف ذغ ّشخ نى ٚرى ذـجٛهّ ػثغ يٕلغ " انٕاب " انًظكٕع.ال ذمثم يهفاخ انرغشخ انر ٙذرؼًٍ شٓائض يضعؿٛح أٔ ذكُٕٛٚح ال ذـرجٛة نهشغٔؽ انًظكٕعج أػالِ . ٚرى اإللظاء يٍ انًُاظغج ف ٙدانح ذجأػ انًرغشذح انـٍ انمإََ ٙانًـًٕح تّ دـة يا ْٕ يُظٕص ػه ّٛتانرشغٚغانجاع٘ تّ انؼًم.
انًماٛٚؾ انًؼرًضج ف ٙيُاظغج إَرضاب ػًهح إؽاع ف ٙسطح ػايهح َظافح:
•انًمٛاؽ األٔل :ذمٛٛى انًـرٕٖ انرؼه ( ًٙٛانؼضص األلظٗ َ 10:ماؽ)
طرٌقت اإلحتساب
يٍ يـرٕٖ انـاصؿح إترضائ ٙفًا ألم َ 6 ( .ماؽ)يٍ انـاصؿح إترضائ ٙتُجاح إنٗ يـرٕٖ انـاتؼح أؿاؿَ ٙظاو جضٚض أٔ األٔنٗ شإَ٘ َظاو لضٚى ( تضٌٔ َجاح ) َ 7 ( .ماؽ)يٍ انـاتؼح أؿاؿَ ٙظاو جضٚض أٔ األٔنٗ شإَ٘ َظاو لضٚى تُجاح إنٗ يـرٕٖ انصايُح أؿاؿَ ٙظاو جضٚض أٔ انصاَٛح شإََ٘ظاو لضٚى تضٌٔ َجاح َ 8 ( .ماؽ )
-يٍ انصايُح أؿاؿَ ٙظاو جضٚض أٔ انصاَٛح شإَ٘ َظاو لضٚى تُجاح ٔإنٗ دضٔص يـرٕٖ انراؿؼح أؿاؿَ ٙظاو جضٚض أٔيـرٕٖ

انصانصح شإَ٘ َظاو لضٚى تضٌٔ َجاح َ 10 ( .ماؽ)
•انًمٛاؽ انصاَ : ٙذمٛٛى انـٍ ف ٙذاعٚز غهك تاب انرـجٛم ّ ( انؼضص األلظٗ َ 10ماؽ)
ؽغٚمح اإلدرـاب
إنٗ دضٔص  30ؿُح ذًُخ نهًرغشخ َ 10ماؽفٕق  30ؿُح ٔإنٗ دضٔص  35ؿُح ذًُخ نهًرغشخ َ 8ماؽفٕق  35ؿُح ٔإنٗ دضٔص انـٍ انمإََٛح انًـًٕح تٓا ذًُخ نهًرغشخ َ 6ماؽ .كٍفٍت انقبىل األونً:
تؼض صعاؿح انًهفاخ انًمضيح ٔتؼض انرصثد يٍ يطاتمرٓا نهًؼطٛاخ انًظغّح تٓا ٚ ،رى انرغذٛة األٔن ٙنهًرغشذاخ ذفاػهٛا ػهٗ
أؿاؽ انًجًٕع انششظ ٙتًُخ َماؽ ٔفما نهًماٛٚؾ انًظكٕعج ٔف ٙدـــانح انرـأ٘ ذؼطٗ األٔنٕٚح نألكثغ ؿُا.
ذرى ف ٙيغدهح أٔنٗ صػٕج انًمثٕنح يهفاذٓى ٔانًغذث ٍٛذفاػهٛا األٔائم ف ٙدضٔص انــ  10يغّ اخ ػضص انشطؾ انًفرٕدح نهرُاظغ
إلجغاء اإلسرثاع انشفاْ. ٙ
ٚمغ َشغ لائًح انًمثٕن ٍٛإلجغاء اإلسرثاعاخ انشفاْٛح ػهٗ يٕلغ انثٕاتح انٕؽُٛح نإلَرضاب تانمطاع انؼًٕيٙ
www.concours.gov.tn .
ًُٚخ أجم تــ  10أٚاو نرمضٚى انطؼٌٕ تضاٚح يٍ ذاعٚز َشغ انُرائج األٔنٛح نهًمثٕالخ إلجغاء اإلسرثاعاخ انشفاْٛح ػهٗ انًٕلغ
انًظكٕع ٔ .ذمضو انطؼٌٕ ٔجٕتا ػثغ انثغٚض انـغٚغ ٔٚؼرًض ف ٙطنك سرى يكرة انؼثؾ انًغكؼ٘ نهضٕٚاٌ كضنٛم ػهٗ ٔطٕنٓا
ف ٙاٜجال ٔال ذؼرًض اإلػرغاػاخ انٕاعصج تؼض طنك.
ف ٙطٕعج لثٕل أ٘ إػرغاع ٚؼاص ذغذٛة انمائًح ذغذٛثا ذفاػهٛايٍ جضٚض ٔإطضاع لائًح َٓائٛح ذذرٕ٘ ػهٗ َفؾ انؼضص أ٘ فٙ
دضٔص انــ  10ي ّغاخ ػضص انشطؾ انًفرٕدح نهرُاظغ ٔطنك إلجغاء اإلسرثاع انشفاْ. ٙ
ٚمغ َشغ انمائًح انُٓائٛح ػثغ َفؾ انًٕلغ انًظكٕع أػالِ ٔٚرى إؿرضػاء انًرغشذاخ انًمثٕالخ ػٍ ؽغٚك انؼُٕاٌ انششظٙ
انًضٌٔ ػًٍ إؿرًاعج ذغشذٍٓ ٔػثغ تغٚضٍْ اإلنكرغَٔ ٙإٌ ٔجض يغ ذٕج ّٛإعؿانٛح لظٛغج ػثغ ْاذفٍٓ انًضٌٔ كظنك
تاإلؿرًاعج ٔذكٌٕ جًٛغ ْظِ انٕؿائم اإلذظانٛح إؿرضػاءاخ ششظٛح إلجغاء اإلسرثاعاخ انشفاْٛح .
ذرٕنٗ نّجُح انًُاظغج إسرثاع انًرغشذاخ شفاْٛا ٔتانران ٙإؿُاصٍْ أػضاصا يٍ  0إنٗ َ 20مطح.
ٚرى ذغذٛة انًرغشذاخ ذفاػهٛا تجًغ انؼضصانًـُض نهًهف يغ انؼضص انًـُض تؼُٕاٌ اإلسرثاع انشفاْ ٙنٛكٌٕ انذاطم اإلجًانٙ
َ 40 /مطح ٔف ٙدال انرـأ٘ ذؼطٗ األٔنٕٚح ألكثغٍْ ؿُا.
انًجًٕع انششظ ٙدـة انًماٛٚؾ انًذ ّضصج تٓظِ انشطح ( + )20 /انؼضص انًـُض ف ٙاإلسرثاع انشفاْ)20/ ( ٙ
انًجًٕع انؼاو َ 40 /مطح.
انقبىل انىهائً وانتصرٌح بانىتائج :
ذرٕنٗ نجُح انًُاظغج ذذضٚض لائًر ٍٛاألٔنٗ أطهٛح ذؼى انًرغشذاخ يغذّث ٍٛذغذٛثا ذفاػهٛا دـة انجضاعج ٔانظًٚ ٍٚكٍ
لثٕنٍٓ تظفح َٓائٛح نإلَرضاب ف ٙدضٔص انشطؾ انًفرٕدح نهرُاظغ ف ٙكم سطح ػًم ٔ ،لائًح إدرٛاؽٛح فَ ٙفؾ انؼضص ذؼى
انًرغشذاخ انًٕانٛاخ ف ٙانرغذٛة نرًك ٍٛاإلصاعج ػُض اإللرؼاء يٍ ذؼٕٚغ يٍ ال ٚهرذمٍ تًغاكؼ ػًهٍٓ أٔ انًرشهٛاخ ػٍ
سطح اإلَرضاب انر ٙذغ ّشذٍ نٓا.
ٚمغ َشغ لائًح انًمثٕنَٓ ٍٛائٛا ػهٗ يٕلغ انثٕاتح انٕؽُٛح نإلَرضاب تانمطاع انؼًٕيwww.concours.gov.tn ٙ
انىثائق انمطهىبت َ - :ـشح يٍ إؿرًاعج انرغشخ انًـرشغجح يٍ يٕلغ انًُاظغاخ www.concours.gov.tn.
َـشح يٍ تطالح انرؼغٚف انٕؽُٛحَـشح يطاتمح نألطم يٍ انشٓاصج انًضعؿٛح أٔ انركُٕٛٚح انًصثرح نهًـرٕٖ انرؼه ًٙٛانًطهٕب ٔ ( .تانُـثح نهشٓائض انًضعؿٛحانًـهًح يٍ يؤؿّـاخ ذغتٕٚح ساطح ٚجة أٌ ذكٌٕ يشرٕيح يٍ ؽغف انًُضٔتٛح انجٕٓٚح نهرغتٛح أيا تانُـثح نهشٓائض
انركُٕٛٚح ٚجة أٌ ذكٌٕ يُظغج تانًـرٕٖ انًطهٕب) .
ٔتانُـثح نهًرغ ّشذح انر ٙذجأػخ انـٍ انمإََٛح ف ٙذاعٚز سرى انرغشذاخ ٚجة إعفاق انٕشائك انًطهٕتح أػالِ تشٓاصج ذصثد
إَجاػْا نشضياخ يضَٛح فؼهٛح تئدضٖ اإلصاعاخ أٔ انًؤؿّـاخ انؼًٕيٛح أٔ ذغؿًٓٛا تأدض يكاذة انرشغٛم ٔانؼًم انًـرمم
ذذرـة ٔفما نًمرؼٛاخ األيغ ػضص  1229نـُح  1982انًؤعّر ف 2 ٙؿثرًثغ  1982انظ٘ ذى إذًايّ تاأليغ ػـضص 1551نـُح
 1992انًؤعّر ف 22 ٙأٔخ .1992
مكان إٌذاع انترشح  :دٌىان األراضً انذونٍت  60شارع آالن سافاري  1003تىوس

