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 اإلدارات الجهوٌة كما هو مبٌن بالجدول التالً:بعض للعمل ب بصفة متعاقدٌن فً اإلتصاالت تقنً 60  تعتـزم الشركة الوطنٌة لالتصاالت "اتصـاالت تونس" انتداب
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 الترشح للمناظرة :  ٌتم عن  طرٌق  التسجٌل بالمنظومة عبر موقع الواب إلتصاالت تونس
   تونسإلتصاالت  الوابٌجب على كل من ٌرغب فً الترشح والذي تتوفر فٌه الشروط المطلوبة النفاذ الى موقع (www.tunisietelecom.tn إلدراج المعلومات المطلوبة )

 وٌتحصل لقاء ذلك على رقم تسجٌل فً الغرض. (Validationالتأكد من إجراء عملٌة المصادقة )باستمارة الترشح و 

 ال ٌمكن قبول استمارة طباعة الشاشة  الطلب عند بملفه إلرفاقها بها واإلحتفاظ الترشحات ختم تارٌخ قبل الترشح طلبم استمارة بطباعة حالمتر ش ٌقوم(Imprim Ecran .) 

   ة من للتثب ت مدعو مترشح كل حمال المعلومات ودق ة البٌانات صح   اإلستمارة بهذه ٌدرجها التً المعطٌات عن مسؤول وهو بالمنظومة تسجٌله عند لترشح ا بإستمارة بها صر 

 . ملفه تقٌٌم عند اعتمادها ٌتم والتً

 ال ٌمكن الترشح اال لمقر تعٌٌن واحد. 

 

http://www.tunisietelecom.tn/


 صٌغة إجراء المناظرة مالحظات هامة
 

           ٌرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم ٌتم تسجٌله عبر الموقع االلكترونً  (1

 www.tunisietelecom.tn   التصاالت تونس
 
الوطنٌة  الشركة على الواردة والمطالب الملفات االعتبار بعٌن تؤخذ ال (2

ها إلٌ المشاربرقٌة لل المترشح  تسل م قبل أو البالغ هذا صدور قبللالتصاالت 
 علٌها المنصوص المتطل بات أو الشروط احترام عدم صورة فً أو سابقا

 .البالغب
 
 ذلك فً وٌعتمد ،برقٌةبال المحد د التارٌخ بعدٌرد  ملف كل وجوبا رفضٌ (3

 .االنتداباتالبرٌد أو ختم  كتابة إدارة الحركٌة و  مكتب ختم
 
كل مترشح مسؤول عن المعطٌات التً ٌدرجها باستمارة الترشح و التً  (4

ٌتم اعتمادها فً تقٌٌم ملفه، لذا فإنه ٌلغى بصفة نهائٌة و بدون أي 

إمكانٌة للمراجعة كل ترشح ٌتبٌن فٌه عدم توافق بٌن المعطٌات المدرجة 

 لترشح و الوثائق المدعمة للملف.ضمن إستمارة ا

 

ٌترتب عن كل تصرٌح مغالط إلغاء ملف ترشح المعنً بصفة نهائٌة و  (5

بدون أي إمكانٌة للمراجعة و فً صورة اكتشاف المغالطة بعد االنتداب 

 ٌتم قطع العالقة الشغلٌة مع احتفاظ المؤسسة بحقها فً التتبع قضائٌا.

 

ٌعتبر عدم استدعاء كل مترشح إلجراء االختبار ألشفاهً و الفحص  (6

 .الطبً  إجابة بعدم قبوله

 

 فً نفس الوقت. مقر تعٌٌنالٌمكن الترشح ألكثر من  (7

 

ٌقع االعالن عن النتائج النهائٌة  للمناظرة بالموقع االلكترونً التصاالت  (8

 .www.tunisietelecom.tn تونس 

 
لً الترتٌب ٌتم (1 مجموع  وفق تفاضلٌا التعٌٌن،ترتٌبا جهات حسب للمناظرة للمترشحٌن األو 

نقطة من العدد  44والذي ٌمثل   المناظرة فً التسجٌل عند علٌه المتحصلملف المترشح 

 : المقاٌٌس التالٌة باعتماد  الجـملً للمناظرة
 

 المعدل العام لسنة  تتضمن بطاقة أعداد سنة التخرج ٌجب أن: التخرجعدل م
و تعتبر ملغاة كل بطاقة أعداد ال  ((X/20 24التخرج على شكل عدد على 

 .(X/20)أي على شكل تتضمن المعدل العام كما هو مبٌن أعاله 
 ًسن المترشح الحال ، 
 سن المترشح عند التخرج. 

 

ة المترشحٌن المرتبٌن األوائل، عن طرٌق برقٌة ترسل إلى عناوٌنهم المسجلة دعو تمت (2
نة الوثائق لتقدٌمباستمارة الترشح  إما عن  غضون سبعة أٌام مفتوحةفً  للملف المكو 

 مع ومقارنتها فٌها للتثب تطرٌق البرٌد أو مباشرة لدى كتابة إدارة الحركٌة و اإلنتدابات، 

نة البٌانات  .الترشح بإستمارة المضم 
 .الذٌن تلقوا برقٌات دون سواهم  المترشحٌن طرف من الملفات تقدٌم ٌتم   (3

 
 . الشفاهٌة اإلختباراتإلجراء  المقبولة الملفات أصحاب المترشحٌن دعوة ٌتم (4
 
شفاهً وذلك لتقٌٌم معارفهم و مدى مالءمتهم للخطة  ختبارإٌخضع المقبولٌن أولٌا إلى  (5

 نقطة من العدد الجملً للمناظرة. 64المعروضة وٌمثل العدد المسند لهذا االختبار 
 
ترتٌب المترشحٌن المقبولٌن نهائٌا فً حدود عدد  ٌتم الشفاهً بعد اإلنتهاء من اإلختبار (6

للمناظرة المتحصل علٌه والمتمثل  الخطط المعروضة للتناظر باإلعتماد على العدد الجملً
 .فً مجموع العدد المسند لملف الترشح وعدد اإلختبار

 
 الواب موقع عبر للمناظرة النهائٌّة بالنتائج التصرٌحوطنٌة لالتصاالت ال الشركة تتولّى (7

 توفرمن   للتثبّت الطبًّ الفحص إلجراءو  ملفاتهم الستكمال الناجحٌن استدعاء وٌقع
 المترشحه أجل من سٌنتدب الذي العمل لطبٌعة  المفروضة والبدنٌّة الذهنٌّة المؤهالت

 .تمثل نتٌجة هذا الفحص الطبًّ شرطا أساسٌّا فً القبول النهائً من عدمهو
 

 

 

  



Technicien en Télécommunications  

 

Mission : 

Au sein de la Direction Régionale, vous serez chargé d’assurer l’ensemble des activités relatives à la livraison et le relève du dérangement des 

services clients ainsi que l’exploitation et la maintenance des réseaux d’accès. 

Vous serez également chargé d’assurer la satisfaction des clients et de respecter l’engagement de TT dans le cadre des processus en vigueur. 
 

Profil recherché :  

Brevet de Technicien en Télécom (BTP) . 

 

Compétences Techniques: 

Connaissance des architectures des Réseaux de télécommunication ; 

Bonne maitrise des techniques d’installation et des règles d’ingénierie des Réseaux d’accès ; 

Connaissance des Produits et Services de TT. 
 

 

Compétences Personnelles 

 Présentation générale ; 

Sens de l’écoute et orientation client ; 

Motivation Poste/Entreprise ; 

Esprit d’équipe. 

 


