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 :مراحل املناظرة .4

  :لل����ات  �الفرز �و�)أ 

عطيات الواردة 01ا ات ا�.اصة ب"ل خطة والتث)ت من &�ة الوثائق امل"ونة للملف ومن امل�تقوم ��نة املناظرة بفتح و فرز ال���

  :Dقصاء @?9 لل����ات :9 ا��االت التالية املرحلةو يتم :9 8ذه 

 www.concours.gov.tn عدم ال�LMيل ع�J موقع الواب -1

 ا�Uددة @جالامللف خارج  إرسال -2

 املطلوXةائق ثعدم اسMيفاء ملف ال���W ��ميع الو  -3

4- Wتجاوز السن القصوى لل��� 

5-  Wمن خطة ألك^�ال��� 

  fختصاص املطلوب أوعدم مطابقة الشbادة العلمية  -6

باملوقع Dلك��وqي ا�.اص بالوoالة تnشر و  للم����mن املقبولmن الجتياز fختبارات الكتابية والشفا8ية jوليةتضبط القائمة 

 rsسية للتعاون الفqالتوwww.atct.tn موقع الواب ا�.اص باملناظرات وwww.concours.gov.tn  فتح باب وt

بمكتب الضبط املركزي مطلب كتا~ي :9 الغرض  إيداعوعyz الراغبmن  jوليةمن تارtخ qشر القائمة  أيام 10 أقصا8اة الطعون ملّد 

  .دا�Uّد  jجل لبقr التوqسية للتعاون الفsّ  للوoالة

 yzتمن طرف ��نة املناظرة والرد  عل�0ااثر دراسة الطعون عnع��اضات�القائمة ال�0ائية للم��� رشf ن ونتائجmن املقبولm.  

  :'ختبارات الكتابية) ب

يتّم دعوة امل����mن املقبولmن إثر عملية الفرز إلجراء اختبارات كتابية :9 مواد :f 9ختصاص بواسطة تقنية jسئلة متعّددة 

 jوائل) 20(ء العشرtن و ترت�ب امل����mن تفاضليا و استدعا 20إ?y  0و عyz إثر ذلك يتّم إسناد عدد من   f(Q.C.M)ختيارات 

W . إلجراء fختبارات الشفا8ية بمقّر الوoالةعyz معدالت أالذين لbم 
ّ

j Wخ�m مع م���
ّ

و :9 صورة الMساوي :9 النقاط بmن امل���

 �Jة لألكtولوj ى من . سّناآخر أو أك^� �عطىqعدد أد yzن عmن املتحصلm�
ّ

  .20/10و ال يتّم استدعاء امل���
  

  .أنھ ال يمكن املرور من مرحلة إ?y مرحلة أخرى دون توفر عدد ال يقل عن ضعف عدد ا�.طط املعروضة لل���W علما
  

  : 'ختبارات الشفا(ية ) ج

ق بتقييم املbارات الذاتية للم����mن عyz إثر8ا يتّم 
ّ
W 20إ?y  0إسناد عدد من تتعل

ّ
 .ل"ل م���
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  :ال��ت2ب ال0/ا.ي و اختيار امل����,ن

�mن :o 9ل اختصاص تفاضليا عyz أساس العدد ال�0ا�ي املتحّصل عليھ و الذي يتّم احMسابھ باعتماد الصيغة 
ّ

يتّم ترت�ب امل���

  :التالية

 40%عدد 'ختبار الشفا<� +   60 %الكتا9ي عدد 'ختبار = ال0/ا.ي  العدد
  

  سّنا �Jكj W
ّ

  :9 حالة الMساوي �عطى jولوtة للم���

  ى منqعدد �0ا�ي أد yzاملتحّصل ع W
ّ

 .10/20ال يتّم انتداب امل���

  : التصرBح بالنتائج ال0/ائية) د

واب  وع�J وXموقع   www.concours.gov.tnا�.اص باملناظرات ا�.ارجية   بموقع الوابيتّم Dعالن ال�0ا�ي عن نتائج املناظرة 

  . www.atct.tnالوoالة 

ة معروضة للتناظر و ذلك لتمكmن الوoالة عند من عددخطط القائمة jصلية % 9:50 حدود يتّم ضبط قائمة تكميلية 
ّ
ب"ل خط

ال يلتحقون بمراكز عملbم :9 @جال املضبوطة أو الذين  نوtض امل����mن املدرجmن بالقائمة jصلية الذيfقتضاء من �ع

  .أشbر من تارtخ �عليق قائمة fنتظار 06ي�Lnبون أو ¡ستقيلون :9 غضون 

  راحل التاليةأّيام لتقديم الطعون :9 جميع امل 10يمنح أجل:  

  .الكتابيةبداية من qشر نتائج fختبارات  -

  .بداية من qشر نتائج fختبارات الشفا8ية -

  .بداية من تارtخ qشر النتائج ال�0ائية -

 ّددة�Uيد :9 @جال ا�Jال �Jا عXتقّدم الطعون وجو. 

 j اثر دراسة الطعون من قبل ��نة املناظرة تضبط القائمة yzح عtن و يقع التصرmن املقبولmصلية والقائمة التكميلية للم����

و موقع الواب ا�.اص باملناظرات ا�.ارجية   www.atct.tnنتائج ال�0ائية للمناظرة ع�J موقع الوoالة بال

www.concours.gov.tn  

  :تمام ملفھ بالوثائق التالية إلoل م���W  يتم استدعاء ¥عد النجاح :9 املناظرة و قبل مباشرة العمل  

  .من بطاقة التعرtف الوطنية) 01( ةLq.ت .1

  .أشbر) 03(لم يمض عyz تارtخ �سليمھ أك^� من ثالثة ) دد03بطاقة عـــ( مضمون من ¦�ل السوابق العدلية .2

  .أشbر) 03(والدة لم يمض عyz �سليمbما أك^� من ثالثة ) 02(مضموqي  .3

أشbر تث)ت أن امل���W تتوفر فيھ املؤ8الت البدنية ) 03(�سليمbا أك^� من ثالثة لم يمض عyz ) أصل(شbادة طبّية  .4

  .و الذ8نية املفروضة ليمارس وظيفتھ ب"امل تراب ا��مbورtة

مشbود بمطابق0ªما لألصل من الشbائد العلمية و م©�وXة بالnسبة للشbائد jجن)ية أو الشbائد ) Lq )01.ة .5

  .بLn.ة مطابقة لألصل من قرار املعادلةاملمنوحة من ا��امعات ا�.اّصة 

  .أو ال�Jيدي مت"ّون من عشرtن رقًما (RIB)رقم ا��ساب البن"ي  .6


