
1 
 

 
 ــــــالغ انتـــــــــــداب ـــــــــ ب 

 تقنيين سامين

 
سابقا(  التونسية  شركةتعتزم   لألنترنات  التونسية  )الوكالة  خارجية  فتح  لألنترنات  تقنيين  03)  النتدابملفات  بال  مناظرة   )

 : حسب البيانات التاليةذلك و سامين

 تونس  العمل:مكان  -

 ة بالجدول التالي: ينلمعطيات المبا حسبوذلك . 2022 مارس 08:رشحاتالت ختمتاريخ  -

 شروط المشاركة االختصاص  العدد المطلوب  الخطة

تقني  

 سامي 
03 

شبكات  

إعالمية أو  

 اتصاالت

 أن يكون المترشح: 

 . االختصاص المطلوب أو شهادة معادلةفي  تقني ساميعلى شهادة  متحصال -

ختم تاريخ ( على أقصى تقدير عند 40ال يمكن أن يتجاوز سن المترشح األربعين سنة )-

 :2006أفريل  13المؤرخ في  2006لسنة  1031مع مراعاة أحكام األمر عدد  الترشحات

تحتسب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان   -

( 5يل للحياة المهنية بالنسبة إلى المناظرات التي تفتح خالل الخمس )طالب شغل أو تربص تأه

 .سنوات التي تلي سنة التسجيل شرط تحيينه

تطرح من سن المترشح المدة المساوية لفترة العمل المدني الفعلي والمقضاة بصفة عون متربص    -

ة أو بالمؤسسات العمومية أو مترسم أو وقتي أو متعاقد باإلدارات العمومية أو بالجماعات المحلي

 .ذات الصبغة اإلدارية أو بالمنشآت العمومية أو بالمؤسسات العمومية التي ال تكتسي صبغة إدارية

تاريخ عند ( سنة 45ا وأربعين )وفي جميع الحاالت يجب أال تتجاوز السن القصوى للمترشح خمس

 .الترشحاتختم 

 

 

 : نة لملف الترشحالمكو   الوثائق
مع احترام اإلجراءات    www.ati.tn  شركة التونسية لألنترناتموقع الواب لتحميلها من  استمارة الترشح يتم   -1

عليها إيداعه  و   ، املنصوص  يتم  الذي  الترشح  بملف  وجوبا  وتضّمينها  دقة  بكل  املترشح  قبل  من  تعميرها 

مباشرة لدى مكتب الضبط املركزي لشركة التونسية لألنترنات أو عن طريق البريد مضمون الوصول على  

 ."تونس 1002 متوال فيل، شارع يوغرطة تونس  13العنوان التالي: " 

 . و سيرة ذاتية نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -2

العلمية    -3 الشهادة  من  الشهائد    االختصاصفي  نسخة  إلى  بالنسبة  شهادة    األجنبيةمصحوبة  من  بنسخة 

 . املعادلة

 .(سنة التخرج) السنة األخيرةأعداد  كشفمن مطابقة لألصل نسخة  -4

لألصل  نسخ   -5 غير  مطابقة  التكوينية  للتربصات  املثبتة  والوثائق  الشهادات  سنوات  من  ضمن  املندرجة 

 . الدراسة

القصوى تحدد   -6 ب  السن  العمل    40ـ  للترشح  لفترة  املساوية  املدة  املترشح  أقص ى وتطرح من سن  سنة كحد 

وقتي أو متعاقد شرط تقديم املؤيدات التي تثبت    أو بصفة عون متربص أو مترسم    واملقضاتاملدني الفعلي  

 سنة في تاريخ ختم الترشحات.  45مترشح تجاوز سن ذلك على أن ال يتم في كل الحاالت قبول أي 

 

http://www.ati.tn/


2 
 

 .(3) و( 2(، )1بصفة آلية كل مطلب ترشح ال يتضمن الوثائق) يقص ى -

ويعتمد في ذلك حسب الحالة ختم البريد أو    .يرفض كل مطلب ورد بعد األجل األقص ى املحّدد لقبول الترشحات -

 ختم مكتب الضبط املركزي لشركة التونسية لألنترنات.

الوثائق   - تقديم  عدم  عدد    األخرى يعتبر  إلسناد  كافيا  سببا  بهذه    0املستوجبة  املرتبطة  التقييم  عناصر  ضمن 

 الوثائق وال يمكن املطالبة بها بعد األجل األقص ى املحّدد لقبول الترشحات.

 يرفض كل ملف ترشح ال يحتوي على شهادة علمية مطابقة لالختصاص املطلوب للتناظر.  -

 الشهادة العلمية املطلوبة. من مستوى   أو أعلى يرفض كل مطلب ترشح يتضمن شهادة علمية أدنى -

 

 مراحل المناظرة: 
 

ل اختبار -1  التالية:وذلك باالعتماد على المقاييس نقطة(  60)مجموع  بالملف ات أو 

 معدل سنة التّخّرج. -

 . (خارج إطار الدراسة)والدورات التكوينية  المهنية  التربصات -

 .)الخبرة في االختصاص المطلوب(الخبرة املهنية  -

 نقطة(  40)مجموع  اختبار ثاني شفاهي -2

 . شفاهياني ث تباراخإلجراء  الملفّاتب االختبارفي ين األوائل الناجح رالعش المترشحين استدعاءيتم  -

لجنة  الشّ ختبار  اال  يتمثل - مع  محادثة  في  ا  االختبارفاهي  في  العامة حول موضوع  الثقافة   الختصاص وفي مجال 

 .باعتماد اللغتين العربية و الفرنسية

 إلجراء االختبار الشفاهي إجابة ضمنية بعدم قبول المترشح في االختبار حسب الملفات. االستدعاءيعتبر عدم  -

 اإلعالن عن النتائج  -3

عن  - يقل  ال  المترشحين  من  أدنى  عدد  توفر  دون  الخارجية  المناظرة  من  األخيرة  المرحلة  إلى  المرور  يمكن  ال 

 ضعف عدد الخطط المفتوحة للتناظر.

 جاح. مترشح ما لم يتحصل على عدد ال يقل عن نصف العدد األقصى المحدد للنال يمكن التصريح بقبول  -

أجل   - في  األولية  النتائج  للمترشحين على  الطعون  االعتراض وتقديم  باب  يتم    10يفتح  أيام من اإلعالن عنها  و 

 اإلعالن عن النتائج النهائية بعد مرور األجل المذكور. 


