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01أول متصرف

: انًتششخ ٌكٌٕ أٌ

 فً انًبجستٍش شٓبدح ػهى يتذصم* 

ٌؼبدنٓب، يب أٔ األػًبل قبٌَٕ

 غشح فً سُخ 40 سٍ ٌتجبٔص نى* 

.2014 جبَفً

(... ػبيخ، ثقبفخ) ػبيخ يؼهٕيبد* 

انتجبسي انقبٌَٕ* 

انًؤسسبد قبٌَٕ* 

 ثتكُٕنٕجٍب انًتؼهقخ انقٕاٍٍَ* 

ٔاإلتصبل انًؼهٕيبد

انتأيٍٍ قبٌَٕ* 

... -

اإلعالن عن فتح مناظرات

2014 خارجية لإلنتداب بعنوان سنة 

 انسبػخ ػهى -2015 أكتٕثش 06 غبٌخ إنى (انتششذبد ثبة فتخ تبسٌخ) 2015 سجتًجش 10 تبسٌخ يٍ ثذاٌخ 2014 سُخ ثؼُٕاٌ شفبًْ ثبختجبس يشفٕػخ انكتبثٍخ ثبإلختجبساد نالَتذاة خبسجٍخ يُبظشاد فتخ انًؼهٕيبتٍخ نهساليخ انٕطٍُخ انٕكبنخ تؼتضو    

: انتبنً ثبنجذٔل انًجٍُخ نهًؼطٍبد ٔفقب ٔرنك (انتششذبد ثبة غهق تبسٌخ)- انهٍم يُتصف

: انًتششخ ٌكٌٕ أٌ

 انٕطٍُخ انشٓبدح ػهى يتذصم* 

:  اختصبص. ٌؼبدنٓب يب أٔ نًُٓذط

إػاليٍخ، أٔ اتصبالد

 غشح فً سُخ 40 سٍ ٌتجبٔص نى* 

.2014 جبَفً 04 أول مهنذس

انكتاتً اإلختثار:  األونً انمرحهح- أ

 تشتٍت ٌٔتى االختٍبساد يتؼذدح األسئهخ تقٍُخ ػهى ٌؼتًذ كتبثً إختجبس* 

 ػهى) انًزكٕس اإلختجبس فً انًسُذح األػذاد ٔفق تفبضهٍّب انًتششذٍٍ

.(َقطخ 100 يجًٕع

انشفاهً اإلختثار : اانثانٍح انمرحهح- ب

 أسثؼخ دذٔد فً- أػالِ إنٍّ انًشبس انتشتٍت دست– انًتششذٍٍ دػٕح تتى* 

 اإلختجبساد إلجشاء نهتُبظش انًؼشٔضخ انخطظ ػذد أضؼبف (04)

 انستٌّٕ انكتبثً اإلختجبس فً ػهٍّ انًتذّصم انؼذد ٌقم ال أٌ ػهى انشفبٍْخ

.َقطخ (60)

 تشتٍجٓى دست- انكتبثٍخ انًُبظشح فً انًقجٕنٍٍ انًتششذٍٍ دػٕح تتّى* 

 20ٔ صفش ثٍٍ تتشأح أػذاد ٔإسُبدْى انشفبًْ االختجبس إلجشاء- انُٓبئً

: انتبنً انُذٕ ػهى انُٓبئً انًؼذل ادتسبة ٌٔتى جذاستٓى، دست َقطخ،

انكتبثً، االختجبس ضبسة % 60      - 

.انشفبًْ االختجبس ضبسة % 40      - 

 فً ػهٍٓب انًتذّصم نألػذاد ٔفقب تفبضهٍب انًتششذٍٍ تشتٍت ٌتّى* 

 دبنخ ٔفً. أػالِ انًضجٕطخ نهضٕاسة ٔطجقب انًزكٕسح اإلختجبساد

. سُّب نألكجش األٔنٌٕخ تؼطى انًتششذٍٍ ثٍٍ انتسبٔي

 ٌٔتّى 2016 جبَفً غشح يٍ ثذاٌخ نهًُبظشح انُٓبئٍخ ثبنُتبئج انتصشٌخ ٌتى* 

 www.ansi.tn:  نهٕكبنخ انشسًً ثبنًٕقغ َششْب

(... ػبيخ، ثقبفخ) ػبيخ يؼهٕيبد* 

 اإلػاليٍخ شجكبد* 

 انتشغٍم َظى* 

 انجٍبَبد قٕاػذ* 

انتطجٍقبد تطٌٕش* 

 انذش انًذٍظ يٍ انساليخ دهٕل* 

 األَظًخ ساليخ فً ٔانتصشف انتذقٍق* 

 انًؼهٕيبتٍخ

انتشفٍش ػهٕو*

 انقبئًخ انًُبظشح، نجُخ يٍ ثبقتشاح نهٕكبنخ، انؼبو انًذٌش قجم يٍ ٔتضجظ سُب نألكجش األٔنٌٕخ تؼطى انًتششذٍٍ ثٍٍ انتسبٔي دبنخ ٔفً أػالِ، ثبنجذٔل انًزكٕسح االختجبساد فً ػهٍٓب انًتذصم نألػذاد ٔفقب تفبضهٍب انًتششذٍٍ تشتٍت انًُبظشح نجُخ تتٕنى    

 .www.ansi.tn:  نهٕكبنخ انشسًً ثبنًٕقغ َششْب ٌٔتّى 2016 أفشٌم غشح يٍ ثذاٌخ ثٓب انتصشٌخ ٌٔتى انُبجذٍٍ نهًتششذٍٍ انُٓبئٍخ

01تقنً

: انًتششخ ٌكٌٕ أٌ

 فً سبيً تقًُ شٓبدح ػهى يتذصم* 

.ٌؼبدنٓب يب أٔ االػاليٍخ

 غشح فً سُخ 40 سٍ ٌتجبٔص نى* 

.2014 جبَفً

(... ػبيخ، ثقبفخ) ػبيخ يؼهٕيبد* 

اإلػاليٍخ انشجكبد* 

 انتطجٍقبد تطٌٕش* 

PHP,C/C++,JAVA,NET…

انجٍبَبد قٕاػذ* 

Windows et Linux يُظٕيبد* 

 ساليخ فً ٔانتصشف اانتذقٍق* 

انًؼهٕيبتٍخ األَظًخ

انذش انًذٍظ يٍ انساليخ دهٕل* 

 انٕكبنخ يٕقغ ػهى ثؼذ ػٍ تؼًٍشْب ٔجٕثب ٌتّى تششخ استًبسح* 

www.ansi.tn ثبة فتخ تبسٌخ) 2015 سجتًجش 10 تبسٌخ يٍ ثذاٌخ 

- انهٍم يُتصف انسبػخ ػهى -2015 أكتٕثش 06 غبٌخ إنى (انتششذبد

 يٍ ٔإيضبئٓب طجبػتٓب ثؼذ ثبنًهف ٔإنذبقٓب (انتششذبد ثبة غهق تبسٌخ)

 معّمر ترشح مطهة عهى ٌحتىي ال مهف أي ٌقثم ال) انًتششخ قجم

.(وممضى

انٕطٍُخ، انتؼشٌف ثطبقخ يٍ َسخخ* 

 راتٍخ، سٍشح* 

 ثُسخخ األجُجٍخ انشٓبدح إنى ثبنُسجخ يصذٕثخ انؼهًٍخ انشٓبدح يٍ َسخخ* 

،(نألصم يطبثقخ َسخ) انًؼبدنخ شٓبدح يٍ

،(انؼٓذ دذٌثخ) نهًتششخ شًسٍخ صٕسح* 

.نهًتششخ انكبيم ٔانؼُٕاٌ ثشٌذي طبثغ ٌذًالٌ ظشفبٌ* 

. أػالِ انًزكٕسح انٕثبئق كم ػهى ٌذتٕي ال يطهت كم آنٍب ٌشفض- 

 أٌبو 10 أقصبِ أجم ثؼذ انٕكبنخ ػهى ٌشد تششخ يهف أي إػتًبد ٌتّى ال - 

 انسبػخ ػهى -2015 أكتٕثش 16 انجًؼخ ٌٕو أي انتششذبد غهق تبسٌخ يٍ

 انضجظ ثًكتت انتسجٍم ٔتبسٌخ ختى ٌٔؼتًذ ،-(17h :00) يسبء انخبيسخ

,رنك ػهى كذنٍم ثبنٕكبنخ

 يُبظشاد فً انًشبسكخ يٍ انًتششخ يُغ يغبنظ تصشٌخ كم ػٍ ٌتشتت- 

 ثؼذ انًغبنطخ اكتشبف صٕسح ٔفً. سُٕاد ثالث نًذح انؼًٕيً انقطبع

 اإلجشاءاد تطجٍق يغ انٕظٍفخ ػٍ ػضنّ ٌتى فئَّ االَتذاة، ػًهٍخ

.انؼًم ثّ انجبسي ثبنتششٌغ ػهٍٓب انًُصٕص


