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 بالغ إنــتــداب
  

المسجلين  بمكاتب  لفائدة طالبي الشغلبالملفات مشفوعة بإختبار كتابي في شكل أسئلة متعددة الخيارات وإختبار شفاهي  ةخارجي ةوالحقوق المجاورة، تنظيم مناظرتعتزم المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف 
  ختصاصات المبينة بالجدول التالي :اإل الرتبة و " للعمل بمصالح مقرها اإلجتماعي الكائن بتونس حسببصنف " اعوان تسييرإلنتداب التشغيل والعمل المستقل 

  

عدد   اإلختصاص الرتبة 
 الخطط

 تنظيم المناظرة الوثائــــــق المطلوبــــــة شـــروط المشاركـــة

 كاتب تصرف

  
  

 صيانة معدات اإلعالمية

  
01 

يشترط أن يكون المترشح متحصال على شهادة 
شهادة تكوين في  مع شهادة معادلة البكالوريا أو

أو شهادة مؤهل تقني  اإلختصاص المطلوب
  .مهني منظرة في االختصاص المطلوب

ويستحسن أن تكون للمترشح خبرة في مجال 
صيانة المعدات اإلعالمية والتعامل مع 

 الشبكات الداخلية.

  .ممضى من طرف المترشح  ـ مطلب كتابي
  .ـ إستمارة ترشح 

  ف الوطنية.ـ نسخة مصورة من بطاقة التعري
  ـ سيرة ذاتية.

 .المطلوبةالعلمية  دةـ نسخة مطابقة لألصل من الشها
  من المستوى  الدراسيةسنة لـ نسخة مطابقة لألصل من بطاقة األعداد ل

  .المطلوب  
   التشغيل ـ شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة من قبل مكتب 

 ثالثة أشهرالمستقل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من  والعمل  
  ختم الترشحات. في تاريخ

ـ الوثائق التي تثبت مؤهالت المترشح وخبرته والتربصات 
  في مجال االختصاص المطلوب  والدورات التكوينية التي قام بها

 

   : مرحلة أولى
يتم خاللها تقييم ملفات المترشحين 
للخطة المعروضة للتناظر وترتيبهم 
تفاضليا وفق العدد المتحصل عليه 

  في تقييم ملف المترشح.
  

  : مرحلة ثانية
تتم دعوة المترشحون العشرون 

األوائل إلجراء إختبار كتابي  )20(
في شكل أسئلة متعددة الخيارات 

مشفوعة بإختبار شفاهي في 
 .اإلختصاص المطلوب 

  

  
  

  المحاسبة

 

01 

يشترط أن يكون المترشح متحصال على شهادة 
شهادة تكوين في  مع شهادة معادلة البكالوريا أو

أو شهادة مؤهل تقني  اإلختصاص المطلوب
  .مهني منظرة في االختصاص المطلوب

ويستحسن أن تكون للمترشح خبرة في المحاسبة 
 .العامة ومتمكنا من إستعمال اإلعالمية

  

  
  األرشيف 
  أو التوثيق 

  أو صيانة الوثائق

 

01 

يشترط أن يكون المترشح متحصال على شهادة 
شهادة تكوين في  مع شهادة معادلة البكالوريا أو

أو شهادة مؤهل تقني  اإلختصاص المطلوب
  .مهني منظرة في االختصاص المطلوب

ويستحسن أن تكون للمترشح خبرة في مجال 
 األرشيف ومتمكنا من إستعمال اإلعالمية.

  : طريقة تقديم ملفات الترشح
، نهج ميخائيل 37البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو مباشرة إلى مكتب ضبط المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الكائن مقرها بـ ترسل ملفات الترشح في ظرف خاص عن طريق 

  ـ العمران ـ تونس، ويكتب عليه ال يفتح مناظرة خارجية مع التنصيص على اإلختصاص. 1005نعيمة ـ 
  : السن القوصى
  .2016على أقصى تقدير في غرة جانفي  أربعون سنةاوز سن المترشح للمناظرة المذكورة يجب أن ال يتج

للمناظرات ب شغل أو تربص في إطار اإلعداد للحياة المهنية بالنسبة وفي حال تجاوز المترشح للسن المذكور يتم إحتساب السن القوصى إبتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طال
 1031سنة وذلك طبقا ألحكام األمر عدد  45أن تتجاوز السن القصوى  التي تفتح خالل الخمس سنوات التي تلي سنة التسجيل بشرط التحيين أو القيام بأعمال مدنية بالوظيفة العمومية وفي جميع الحاالت ال يجب

  .2006أفريل  13المؤرخ في  2006لسنة 
  : تاريخ غلق قائمة الترشحات

و يعتمد في جميع الحاالت على ختم مكتب الضبط المركزي للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و يرفض وجوبا كل مطلب يصل ،  2017جانفي 17  الثالثاءحدد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 
  بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.

  عن مخالفة هذا اإلجراء عدم قبول جميع ترشحات المخالف.ال يمكن الترشح إال في إختصاص واحد وينجر ـ 
  . يمكن الترشح لمن له مستوى تعليمي أعلى من المستوى المطلوب ال -

 ـ في صورة التساوي في نتائج اإلختبارات يتم إختيار المترشح األكبر سنا.


