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 شروط المشاركة

عدد الخطط 

المفتوحة 

 للتناظر

 

 الخطة

على الخط من قبل يتم وجوبا تعميره المشاركة  مطلب -

المترشح، ثم تنزيله من موقع الوكالة الوطنية للمصادقة 

وطبعه ثم إمضائه من قبل  www.ance.tnااللكترونية 

 .المترشح وإضافته إلى ملفه 

تحميلها من موقع الوكالة الوطنية يتم  بطاقة ارشادات -

مع تعميرها  www.ance.tnللمصادقة االلكترونية 

وطبعها ثم إمضائها من قبل المترشح على أن تكون وجوبا 

المؤيدات للمعطيات المدلى بها وإضافتها  مصحوبة بكل

 .إلى ملفه

 .ةعريف الوطني  نسخة من بطاقة الت   -

في   الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يعادلهانسخة من  -

مجال اإلعالمية وتكنولوجيات االتصال  ونسخة من قرار 

 .المعادلة عند االقتضاء

أو  6102شهادة تسجيل في عمادة المهندسين بعنوان  -

6102   

معلومات  -

 عامة

شبكات  -

 اإلعالمية

 نظم التشغيل -

قواعد  -

 البيانات

تطوير  -

 التطبيقات

حلول السالمة  -

 من المحيط الحر

التدقيق  -

والتصرف في 

سالمة األنظمة 

 المعلوماتية

 التشفير -

 تقييم الملفات:  المرحلة األولى
يتم ترتيب المترشحين تفاضليا وفق 
األعداد المسندة للملف على مجموع 

ة ويتم إستدعاء المائة نقط 011
 .مترشح األولين لإلختبار الكتابي

 االختبار الكتابي:  المرحلة الثانية
إختبار كتابي يعتمد على تقنية 
األسئلة متعددة االختيارات ويتم 
ترتيب المترشحين تفاضليا وفق 
األعداد المسندة في االختبار 

 011على مجموع )المذكور 
 (.نقطة

 لثالثينا يتم دعوة المترشحين 
 الجراء االختبار الشفاهي    األولين

 االختبار الشفاهي: المرحلة الثالثة 
 الثالثين يتم دعوة المترشحين 

الجراء االختبار الشفاهي    األولين
حسب الترتيب المشار إليه أعاله 

 01و 1وإسنادهم عدد يتراوح بين 
وفي حالة نقطة، حسب جدارتهم، 

عوة التساوي بين المترشحين يتم د
 .لمترشحين المتساوينا

ويتم إحتساب المعدل النهائي على 
 :النحو التالي 

 ضارب االختبار الكتابي، % 01
 .ضارب االختبار الشفاهي % 01

يتم ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا 
لألعداد المتحصل عليها في 
االختبارات المذكورة وطبقا 

 . للضوارب المضبوطة أعاله
 

شح متحصال على الشهادة الوطنية لمهندس أو ما يجب  أن يكون المتر -

 .في  مجال اإلعالمية وتكنولوجيات االتصال    يعادلها

سنة ( 11)أن ال يتجاوز المترشح للمناظرة المذكورة من العمر أربعين يجب  -

، وفي صورة تجاوز المترشح للسن 6102على األكثر في غرة جانفي 

انجازه لخدمات مدنية فعلية بالقطاع القانونية يجب االستظهار بشهادة تثبت 

العمومي أو شهادة تسجيل بمكاتب التشغيل والعمل المستقل لطرح مدة هذه 

الخدمات في حدود خمس سنوات من سن المترشح والتي ال يمكن أن تتجاوز 

 .6102خمسة وأربعين سنة بتاريخ غرة جانفي 

طبقا للنموذج المحمل مطالب المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله  تقدم -

بجميع الوثائق عن طريق البريد أو عن طريق  من موقع واب الوكالة مرفقا

 االلكترونية علىاإليداع المباشر بمكتب الضبط بالوكالة الوطنية للمصادقة 

مدينة تكنولوجيا  -الوكالة الوطنية للمصادقة االلكترونية: العنوان التالي

 .أريانة 2083 – 3,5طريق رواد كم  ،المواصالت

ال يتم قبول مطالب الترشح المقدمة عن طريق موقع الواب والتي لم يرد في  -

 .شأنها ملف كامل مسجل بمكتب الضبط

الترشحات أو ال  سجليرفض وجوبا كل مطلب يصل بعد تاريخ غلق  -

ويعتمد تاريخ التسجيل بمكتب الضبط . يحتوي على كل الوثائق المذكورة أعاله

 .لى وصول ملفات الترشحبالوكالة كدليل ع
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 .www.ance.tn نية للمصادقة االلكترونيةيتم اإلعالن عن النتائج النهائية للمناظرة بموقع واب الوكالة الوطوتتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين تفاضليا وفقا لألعداد المتحصل عليها في االختبارات المذكورة بالجدول أعاله، 

 .المناظرتينمن  مخالف لهذا الشرط مترشحالشخص الترشح إال لمناظرة واحدة ويتم إقصاء كل  ال يمكن لنفس: هام جدا 

على الخط من قبل يتم وجوبا تعميره المشاركة  مطلب -

المترشح، ثم تنزيله من موقع الوكالة الوطنية للمصادقة 

وطبعها ثم إمضائه من قبل  www.ance.tnااللكترونية 

 .المترشح وإضافته إلى ملفه 

تحميلها من موقع الوكالة الوطنية يتم  قة ارشاداتبطا -

مع تعميرها  www.ance.tnللمصادقة االلكترونية 

وطبعها ثم إمضائها من قبل المترشح على أن تكون وجوبا 

مصحوبة بكل المؤيدات للمعطيات المدلى بها وإضافتها 

 .إلى ملفه

 .ةعريف الوطني  الت   نسخة من بطاقة -

في  مجال   شهادة تقني سامي أو ما يعادلهانسخة من  -

اإلعالمية وتكنولوجيات االتصال ونسخة من قرار المعادلة 

 .عند االقتضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلومات  -

 عامة

شبكات  -

 اإلعالمية

 نظم التشغيل -

قواعد  -

 البيانات

تطوير  -

 التطبيقات

حلول السالمة  -

 من المحيط الحر

التدقيق  -

تصرف في وال

سالمة األنظمة 

 المعلوماتية

 التشفير -

 

في    يجب  أن يكون المترشح متحصال على شهادة تقني سامي أو ما يعادلها - 

  .مجال اإلعالمية وتكنولوجيات االتصال 

سنة ( 11)أن ال يتجاوز المترشح للمناظرة المذكورة من العمر أربعين يجب  -

تجاوز المترشح للسن  ، وفي صورة6102على األكثر في غرة جانفي 

القانونية يجب االستظهار بشهادة تثبت انجازه لخدمات مدنية فعلية بالقطاع 

العمومي أو شهادة تسجيل بمكاتب التشغيل والعمل المستقل لطرح مدة هذه 

الخدمات في حدود خمس سنوات من سن المترشح والتي ال يمكن أن تتجاوز 

 .6102خمسة وأربعين سنة بتاريخ غرة جانفي 

طبقا للنموذج المحمل مطالب المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله  تقدم -

بجميع الوثائق عن طريق البريد أو عن طريق  من موقع واب الوكالة مرفقا

 االلكترونية علىاإليداع المباشر بمكتب الضبط بالوكالة الوطنية للمصادقة 

مدينة تكنولوجيا  -نيةالوكالة الوطنية للمصادقة االلكترو: العنوان التالي

 .أريانة 2083 – 3,5طريق رواد كم  ،المواصالت

ال يتم قبول مطالب الترشح المقدمة عن طريق موقع الواب والتي لم يرد في  -

 .شأنها ملف كامل مسجل بمكتب الضبط

الترشحات أو ال  سجليرفض وجوبا كل مطلب يصل بعد تاريخ غلق  -

ويعتمد تاريخ التسجيل بمكتب الضبط . يحتوي على كل الوثائق المذكورة أعاله

 .بالوكالة كدليل على وصول ملفات الترشح
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