
 

تلذيح  قاتس 

تالغ انتذاب 
:  اضزصبص كٓزثبء ثظهك انًُٓعطٍٛ نإلظارح نفبئعرٓب زظت ثٛبَبد اندعٔل انزبنٙ  ( 1أ  )رعزشو ثهعٚخ قبثض رُظٛى يُبظزح ضبرخٛخ ثبالضزجبراد الَزعاة يُٓعص أٔل  يٍ انصُف 

عذد الخطظ 

الوعروضح للتناظر 

تاريخ ختن الشروط الخاصح الوطلىتح الشروط العاهح الوهام و االختصاص الصنف 

الترشحاخ 
تاريخ إجراء 

الوناظرج  

يُٓعص أٔل  01

اضزصبص 

كٓزثبء 

يُٓعص أٔل ثظهك 

انًُٓعطٍٛ نإلظارح نفبئعح 

اندًبعبد انًسهٛخ  

 رٕفز انشزٔط انعبيخ انًُصٕص عهٛٓب 

 نظُخ 112 يٍ انقبٌَٕ ععظ 17ثبنفصم 

  1983 ظٚظًجز 12 انًؤرش فٙ 1983

رفزر انًُبظزح انطبرخٛخ ثبالضزجبراد الَزعاة يُٓعص أٔل 

ثظهك انًُٓعطٍٛ انًظدهٍٛ ثدعٔل عًبظح انًُٓعطٍٛ ٔ 

. انسبيهٍٛ انشٓبظح انٕطُٛخ نًُٓعص أٔل اضزصبص كٓزثبء 

 

26/12/2019 

 

26/01/2020  

ٔ األٚبو انًٕانٛخ  

  ب ــ تعذ النجاح في الوناظرج                                                                                   :الىثائق الوطلىتح عنذ الترشخ للوناظرج: 

نى ًٚض عهٗ ربرٚص رظهًّٛ أكثز يٍ ثالثخ أشٓز   (األصم  )                                                                  ــ يضًٌٕ يًٍ طدم انظٕاثق انععنٛخ                                :أ ـ  عنذ الترشخ للوناظرج 

                                                                                   

                 نى ًٚض عهٗ ربرٚص رظهًّٛ أكثز يٍ ثالثخ أشٓز ، (األصم  )يضًٌٕ ٔالظح ــ              (ٚزى رعًٛزْب ٔ طسجٓب يٍ انًٕقع االنكززَٔٙ نجٕاثخ انًُبظزاد انعًٕيٛخ    ) ــ اطزًبرح رزشر 1

 www.concours.gov.tn                  ،  ٌــ صٕرربٌ شًظٛزبٌ زعٚثزب                                                                                               

ــ َظطخ يطبثقخ نألصم يٍ انشٓبظح انعهًٛخ أٔ يب ٚعبظنٓب .                                                                          ـ َظطخ  يدزظح يٍ ثطبقخ انزعزٚف انٕطُٛخ  2

                                                                                                                                    ــ  َظطخ يطبثقخ نألصم يٍ ثطبقخ أععاظ انجبكبنٕرٚب  ،                                                  

ــ  َظطخ يطبثقخ نألصم يٍ ثطبقخ أععاظ طُخ انزطزج  ، .                                                                                    ــ َظطخ يٍ ثطبقخ أععاظ انجبكبنٕرٚب 3 

 ــ َظطخ يٍ ثطبقخ أععاظ طُخ انزطزج  4

نى ًٚض عهٗ  رظهًٛٓب أكثز يٍ ثالثخ أشٓز يٍ  ربرٚص رظهًٛٓب عهٗ   (األصم  )                                                                                                                                   ــ شٓبظح طجٛخ 

.            ــ َظطخ يصٕرح يٍ انشٓبظح انعهًٛخ يصسٕثخ نهشٓبئع االخُجٛخ ثشٓبظح يعبظنخ 5 

                                                                                                                                      رثجذ  أٌ انًززشر رزٕفز فّٛ انشزٔط انجعَٛخ ٔ انذُْٛخ انًفزٔضخ نًٛبرص ٔظٛفزّ 

.  ــ َظطخ يصٕرح يٍ شٓبظح انززطٛى ثدعٔل عًبظح انًُٓعطٍٛ                                                  ثكبيم رزاة اندًٕٓرٚخ يظهًخ يٍ قجم يؤطظخ عًٕيٛخ نهصسخ  6

 

  :ج     كيفيح تقذين هطلة الترشخ   ــ ظزفبٌ ضبنصب يعهٕو انجزٚع زبيالٌ الطى انًززشر ٔعُٕاَّ                                                      7

 ــ شٓبظح رثجذ اَدبس ضعيبد يعَٛخ أٔ شٓبظح رزطٛى ثأزع يكبرت انزشغٛم ثبنُظجخ                                ــ ٚدت عهٗ انًززشسٍٛ نهًُبظزح انطبرخٛخ ، رظدٛم رزشسبرٓى عٍ ثعع 8

 www.concours.gov.tnعجز انًٕقع االنكززَٔٙ  نهًززشر انذ٘ ردبٔس انظٍ انقبََٕٛخ ثصفخ طبنت انشغم نى ًٚض عهٗ رظهًٛٓب أكثز يٍ ثالثخ أشٓز          عجز انًٕقع 

ثى رظست اطزًبرح انززشر ٔ رزطم ثٕاططخ رطبنخ يضًَٕخ انٕصٕل يع اإلشعبر ثبنجهٕغ أٔ انجزٚع      .          فٙ ربرٚص ضزى قبئًخ انززشسبد نطزذ يعح ْذِ انطعيبد يٍ انظٍ انقبََٕٛخ انقصٕٖ نهًعُٙ ثبأليز 

  قبثض6029إنٗ انظٛع رئٛض ثهعٚخ قبثض     ـــ  ثهعٚخ قبثض َٓح اثٕنجبثخ انًزاثظ انظزٚع                                                                                                                                      

                                      ـ ٚقع إنغبء خًٛع انززشسبد  انزٙ رزظ غٛز يزفٕقخ ثبنٕثبئق   انًطهٕثخ أٔ انٕارظح ثعع ضزى  .ــ ال تقثل الولفاخ التي يتن إيذاعها هثاشرج توكتة الضثظ الوركزي للثلذيح 

.                                                                                  انززشسبد                                                                                                                                      

.  26/12/2019                                                                                                                                   ـ زعظ أضز أخم نقجٕل انززشسبد ٕٚو 

                                                                                                                                  

 انًزعهق انًزعهق ثضجظ كٛفٛخ رُظٛى انًُبظزح انطبرخٛخ ثبالضزجبراد الَزعاة يُٓعطٍٛ أٔل 2018 َٕفًجز 01قزار ٔسٚز انشؤٌٔ انًسهٛخ ٔ انجٛئخ  يؤرش فٙ  ـــ     :الورجع * 

 .ثظهك انًُٓعطٍٛٛ نفبئعح اندًبعبد انًسهٛخ 
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