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 مباشر محدد المدة إعــــــالن انتــــــداب

                                                           

من النظام األساسي  54بأحكام الفصل وعمال  1028لسنة  في إطار إنجاز المسح السنوي حول مناخ األعمال وتنافسية المؤسسة  

الظرفية  للصبغةونظرا  2995لسنة  18 والمنشور عدد 2995مارس  12المؤرخ في  2995لسنة  465ألعوان المعهد، واألمر عدد 

تنتهي كل ) التعاقد المحدد المدةعن طريق أعوان إنتداب يعتزم المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والموسمية للمسح 

 :وذلك في الخطط التالية ( المدة المحددة بالعقد بانتهاءعالقة شغلية 

 مدة العقد الشروط الخاصة للمشاركة مكان العمل
العدد 

 المطلوب
 الخطة

 طبقا للجدول المصاحب
 1028سنة على األكثر في غرة جانفي  54العمر  -

في مجال  اإلجازة أو األستاذية متحصل على شهادة  -

 اإلقتصاد والتصرف

 1028سبتمبر  14من 

 1028نوفمبر  24إلى 
 عون إستقصاء ميداني  45

مقر المعهد التونسي للقدرة 

 الدراسات الكميةوالتنافسية 

 1028أكتوبر  24من 

 1028ديسمبر  24إلى 
 عون تأكيد بيانات 3

مقر المعهد التونسي للقدرة 

 الدراسات الكميةوالتنافسية 

 1028ديسمبر  02من 

 1028ديسمبر  32إلى 
 عون إدخال بيانات 3

 طبقا للجدول المصاحب

 1028سنة على األكثر في غرة جانفي  54العمر  -

منذ أكثر من " ب"متحصل على رخصة سياقة صنف  -

 .1028في غرة جانفي  عامين

 

 1028أكتوبر  02من 

 1028نوفمبر 24إلى 
 سائق  12

  

والحاصلين على الشهادات واإلختصاصات المطلوبة والمستجيبين للشروط المبينة أعاله، إيداع ملفات  يجب على الراغبين في الترشح* 

 تونسالفيات  2007نهج لبنان  72: للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، العنوانترشحهم إما مباشرة بمكتب الضبط 

إنتداب أعوان " في ظروف مغلقة تحمل عبارة  توضع المطالب .عنوان سالف الذكرأو إرسالها بواسطة البريد المضمون الوصول على ال

 .مع ضرورة ذكر الخطة المترشح لها "7028المسح 

 وكل مطلب ورد بعد األجل األقصى المحدد لقبول الترشحاتالمطلوبة  يتم إقصاء بصفة آلية أي مطلب ترشح ال يتضمن الوثائق* 

  للمعهد، ويعتمد في ذلك حسب الحالة ختم البريد أو ختم مكتب الضبط  7028 جويلية 20والمحدد بيوم 

 :المترشحين أنه يعتبر الغيامعهد علم اليو

 .قبل صدور هذا البالغكل مطلب تم إيداعه   -

 .كل مطلب ال يتضمن الوثائق المنصوص عليها  -

  .أو ألكثر من مكان عمل أو يترشح إلى أكثر من خطة (الوالية )أو مكان العمل كل مطلب ال ينص صراحة على الخطة المطلوبة   -

 .لشهادة العلمية المطلوبةلكل مطلب ال يستجيب لشروط االختصاص المنصوص عليها أو   -

وتقبل الملفات الواردة على . للمعهدكل مطلب يصل بعد تاريخ غلق الترشحات باعتبار ختم البريد أو تاريخ اإليداع بمكتب الضبط   -

 .بط المركزي بعد اآلجال المذكورة شريطة أن تتضمن ختم البريد الذي يثبت إرسالها في اآلجال القانونية مكتب الض

وفي صورة اكتشاف المغالطة بعد عملية . يتم إلغاء قبول كل مترشح قدم معطيات مغلوطة أو متناقضة أو لم يقدم ملفه في اآلجال - 

 .الجاري بها العمل االنتداب فإنه يتم عزله وذلك طبقا للقوانين

 .يمكن عند االقتضاء، دعوة المترشحين لتقديم وثائق إضافية أو التثبت من المعطيات المصرح بها لدى الهياكل المعنية  -

 



 التونسية  الجمهورية
 وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون الدولي

 المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
 

 

 

 جدول توزيع أعوان اإلستقصاء و السواق حسب مراكز العمل

عون عدد األعوان في خطة  الوالية

 إستقصاء ميداني

عدد األعوان في خطة 

 سائق

 8 21 (تونس، أريانة، بنعروس، منوبة) تونس الكبرى 

 2 2 زغوان 

 2 3 نابل 

 2 1 بنزرت 

 2 1 باجة 

 2 2 الكاف

 2 2 سليانة 

 1 6 سوسة 

 2 5 المنستير

 1 6 صفاقس

 2 2 القيروان

 2 2 القصرين 

 0 2 سيدي بوزيد

 2 2 قابس 

 2 2 مدنين 

 2 2 تطاوين 

 2 2 قفصة 

 2 2 توزر 

 2 2 قبلي 

 72 45 المجموع

 

 :الوثائق المكونة لملف الترشح 

 عون إدخال بيانات –عون تأكيد بيانات  –عون إستقصاء  :بالنسبة لخطط 

 ها وإرسالها مع ملف الترشحؤو إمضا( بكل وضوح)إستمارة ترشح يتم سحبها وتعميرها  .2

 السيرة الذاتية  .1

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .3

مصحوبة بشهادة معادلة بالنسبة للشهادات األجنبية أو الشهادات المقدمة من الجامعات الخاصة )الشهادة العلمية نسخة من  .5

 .(يقصى كل مترشح لم يتضمن ملفه هذه الوثيقة( )التونسية

 .نسخة مطابقة لألصل من كشف أعداد سنة التخرج .4

 سائق  : ةبالنسبة لخط

 ها وإرسالها مع ملف الترشحؤو إمضا( بكل وضوح)ترشح يتم سحبها وتعميرها  إستمارة .2

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .1

 أو المدرسية أو التكوينية من الشهادة العلمية  ة نسخ .3

  الخاص وأنسخة من شهادة عمل أو عقد عمل أو شهادة في الخبرة المهنية بالنسبة للذين سبق لهم العمل بالقطاعين العام  .5

 نسخة من رخصة السياقة  .4
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 : منهجية الفرز والتقييم 

 

 الفرز األولي : المرحلة األولى  (2

التي قدم صاحبها رخصة  إستبعاد جميع الملفات المنقوصة أو الواردة بعد األجل أويتم بعد القيام بعملية الفرز األولي 

 . من المعطيات األساسية ةترشح منقوص إستمارةأو التي تضمنت  (بالنسبة للسواق) سياقة منتهية الصالحية

 ترتيب المترشحين : المرحلة الثانية   (7

وفي كل مكان عمل  (عون إدخال بيانات –عون تأكيد بيانات  –عون إستقصاء )يتم ترتيب المترشحين في كل خطة 

 .حسب معدل سنة التخرج ( الوالية)

 .حسب تاريخ الحصول على رخصة السياقة ( الوالية)ن عمل بالنسبة لخطة سائق يتم ترتيب المترشحين في كل مكا

 اإلختبار الشفاهي : المرحلة الثالثة  (3

اختبار تتم دعوة المترشحين األوائل في حدود ثالث أضعاف العدد المطلوب في كل خطة وفي كل مكان عمل إلجراء 

 .شفاهي في االختصاص والثقافة العامة والمؤهالت الشخصية 

  لكل مترشح قام باإلختبار الشفاهي  10إلى  0إسناد عدد من.  

 في صورة تساوي العدد المسند لإلختبار الشفاهي بين مترشحين أو أكثر تعطى األولوية لألكبر سنا. 

  10من  20وال يمكن التصريح بقبول مترشح لم يتحصل على عدد نهائي يساوي أو يفوق. 
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ترشح إستمارة   

 لخطة سائق

...........................................والية )*( :مكان العمل  

 
 

  : رقم بطاقة التعريف الوطنية

 ..............................................................................: اإلسم

 ..............................................................................: اللقب

 ذكر                                                         أنثى  :        الجنس

 ./................./...  : تاريخ الوالدة

 أعزب                متزوج                                مطلق                               أرمل                 :  الحالة المدنية

 :  عدد األبناء

 ................................................................................................................................ :المراسلة  عنوان

  : الترقيم البريدي

 ...........................................................................................: الهاتف الجوال

 .........................................................................................: البريد اإللكتروني

 ....................................................................................... : المستوى التعليمي

 ..........: ........................................رقم رخصة السياقة 

 : ..........................................................صنف رخصة السياقة 

 .........................................................: تاريخ رخصة السياقة 

 .................................................................................................:المسوحات في  الخبرة

 

 (إجباري)إمضاء المترشح 

 

 

للتناظر وفي خالف ذلك يلغى  المعروضةخطة واحدة من الخطط أكثر من مكان عمل ويمكن للمترشح المشاركة في أكثر من  ال )*(

 .ترشحه في جميع الخطط
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ترشح إستمارة   

(عون إدخال بيانات –عون تأكيد بيانات  –عون إستقصاء )  

 

 ..........................................: )*(الخطة المترشح لها 
 ............................................والية : مكان العمل المطلوب 

 

  : رقم بطاقة التعريف الوطنية

 ..............................................................................: اإلسم

 ..............................................................................: اللقب

 ذكر                                                         أنثى  :        الجنس

 ....../......./................  : تاريخ الوالدة

 (ة)أرمل                      (ة)مطلق                       (ة)متزوج                عزباء / أعزب                   : الحالة المدنية

 :  عدد األبناء

 ................................................................ ................................................................:المراسلة  عنوان

  : الترقيم البريدي

 ...........................................................................................: الجوالالهاتف 

 .........................................................................................: البريد اإللكتروني

 ....................................................................................... : المستوى التعليمي

 ....................................................................................................: الشهادة

 ..............................................................................................: اإلختصاص

 : سنة التخرج

 ,                     :معدل سنة التخرج

 .................................................................................................:المسوحات في  الخبرة

 (إجباري)إمضاء المترشح                                                                                                          

 

للتناظر وفي خالف ذلك يلغى  المعروضةخطة واحدة من الخطط  أكثر من مكان عمل و ال يمكن للمترشح المشاركة في أكثر من)*(

 .ترشحه في جميع الخطط

  

    

    

        

    

    

 


