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إلاعالن عن فتح مناظزاث 

 2016 خارجيت لإلنتذاب بعنوان سنت 
 

باإلخخباساث الكخابُت مشفىعت باخخباساث شفاهُت بعىىان ظىت  هخذابلال خاسجُت  حعتزم الىكالت الىطىُت للعالمت املعلىماجُت فخح مىاظشاث
خ 2016 خ فخح باب الترشحاث) 2016أوث02بذاًت من جاٍر خ غلق باب الترشحاث)، على العاعت مىخصف اللُل،2016سبتمبر15إلى غاًت  (جاٍس ورلك  (جاٍس

: وفقا للمعطُاث املبِىت بالجذول الخالي 
 

العذد الزجبي  الخطت عذد الخطط شزوط املشاركت في املناظزة

: أن ًكىن املترشح 

اجصاالث : إخخصاص . مخحصل على الشهادة الىطىُت ملهىذط أو ما ٌعادلها- 

أوإعالمُت، 

 .2016 ظىت في غشة جاهفي 40لم ًخجاوص ظً - 

 01 مهىذط أول  05

: أن ًكىن املترشح 

مخحصل على على شهادة املاجعخير أو ما ٌعادلها في إلاعالمُت أو الشبكاث، - 

. 2016 ظىت في غشة جاهفي 40لم ًخجاوص ظً - 

محلل أول  04 02 

: أن ًكىن املترشح 

الخصشف املالي أو : إخخصاص . مخحصل على شهادة املاجعخير أو ما ٌعادلها- 

املحاظبي، 

. 2016 ظىت في غشة جاهفي40لم ًخجاوص ظً - 

مخصشف أول  02 03 

: أن ًكىن املترشح 

مخحصل على شهادة ألاظخارًت أو إلاجاصة أو ما ٌعادلها في إلاعالمُت أوالشبكاث، - 

. 2016 ظىت في غشة جاهفي40لم ًخجاوص ظً - 

محلل  04 04 

 

  عنذ الترشحاملطلوبتالوثائق  :

خ (www.ansi.tn)على الشاغبين في املشاسكت في املىاظشاث املبِىت بالجذول أعاله، الدسجُل املعبق بمىقع واب الىكالت  بذاًت مً جاٍس

خ فخح باب الترشحاث) 2016أوث02 خ غلق باب الترشحاث)- على العاعت مىخصف اللُل -2016ظبخمبر15إلى غاًت  (جاٍس وإسظال مطالب (جاٍس

ق إلاًذاع املباشش بمكخب الضبط بالىكالت  ذ مضمىن الىصىل أو عً طٍش ق البًر جششحهم مشفىقت بجمُع الىثائق املبِىت أظفله ورلك عً طٍش

  :(، جىوغ1002 شاسع ًىغشطتاملُخىال فُل 94: على العىىان الخالي)الىطىُت للعالمت املعلىماجُت 

اظخماسة جششح ًخم وجىبا حعميرها عً بعذ على مىقع الىكالت املزكىس أعاله وإلحاقها بامللف بعذ طباعتها وإمضائها مً قبل  .1

املترشح، 

ف الىطىُت، .2  وسخت مً بطاقت الخعٍش

 ظيرة راجُت ممضاة مً طشف املترشح، .3

مً الشهادة العلمُت مصحىبت باليعبت إلى الشهاداث ألاجىبُت والشهاداث املعلمت مً طشف مؤظعاث وسخت مطابقت لألصل .4

  مً شهادة املعادلت،بيسخت مطابقت لألصلالخعلُم العالي الخاص 

، (حذًثت العهذ)صىسة شمعُت للمترشح  .5

ذي والعىىان الكامل للمترشح .6  .ظشفان ًحمالن طابع بٍش

 هامتجوضيحاث  

 ،ًزفض آليا كل ملف جزشح ال ٌستجيب لشزوط املشاركت في املناظزة املعنيت -

 ،ًزفض آليا كل ملف جزشح ال ًحتوي على كل الوثائق املذكورة أعاله -

خ غلق باب الترشحاجأي 10ال ًخّم إعخماد أي ملف جششح ًشد على الىكالت بعذأجل أقصاه  - على العاعت )2016سبتمبر26ًوم إلاثنين أًام مً جاٍس

خ الدسجُل بمكخب الضبط بالىكالت كذلُل على رلك. ((17h :00)الخامعت معاء  عخمذ خخم وجاٍس . َو

ح مغالط مىع املترشح مً املشاسكت في مىاظشاث القطاع العمىمي ملذة ثالث ظىىاث - وفي صىسة اكدشاف املغالطت بعذ عملُت . ًترجب عً كل جصٍش

ع الجاسي به العمل . الاهخذاب، فئهه ًخم عضله عً الىظُفت مع جطبُق إلاجشاءاث املىصىص عليها بالدشَش

 إلعالن عن النتائجا: 
جخىلى لجىت املىاظشة جشجِب املترشحين جفاضلُا وفقا لألعذاد النهائُت املخحصل عليها في إلاحخباساث الكخابُت والشفاهُت، وفي حالت الدعاوي بين املترشحين 

ت لألكبر ظىا ح بالىخائج النهائُت للمىاظشاث.حعطى ألاولٍى خّم الخصٍش خّم وششها باملىقع الشظمي للىكالت2017بذاًت من غزةمايٍو . ٍو
اسة املىقع الشظمي للىكالت  ذ مً املعلىماث حىل كُفُت إجشاء ومحاوس املىاظشاث املزكىسة اعاله،ٍص  .www.ansi.tn: وملٍض
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