يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم مناظرة خارجية بالملفات وباإلختبارات لفائدة طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل النتداب 80
متصرفين للعمل باإلدارات المركزية وفقـا للبيانات التالية:
الخطة

متصرف

مكان العمل

الرمز

عدد الخطط

اإلختصاصات المطلوبة

A

3

شهادة األستاذية أو اإلجازة أو
شهادة معادلة لهما في إختصاص
المحاسبة

B

1

شهادة األستاذية أو اإلجازة أو
شهادة معادلة لهما في إختصاص
التدقيق والمراقبة

C

1

شهادة األستاذية أو اإلجازة أو
شهادة معادلة لهما في إختصاص
تصرف في الموارد البشرية

المقر

اإلجتماعي

D

1

E

1

F

1

شهادة األستاذية أو اإلجازة أو
شهادة معادلة لهما في إختصاص
حقوق أو علوم قانونية

شهادة األستاذية أو اإلجازة أو
شهادة معادلة لهما في
إختصاص تصرف جبائي
شهادة األستاذية أو اإلجازة أو
شهادة معادلة لهما في
إختصاص التوثيق وعلوم
المكتبات واألرشيف

شروط المشاركة

الوثائق المطلوبة

السن القصوى :يجب أن ال يتجاوز سن المترشح للمناظرة
المذكورة أربعين ( )04سنة على أقصى تقدير في غرة جانفي
 .4400وفي حال تجاوز المترشح لسن  04سنة يتم احتساب السن
القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل
المستقل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيل للحياة المهنية بالنسبة
للمناظرات التي تفتح خالل الخمس سنـوات التي تلي سنة التسجيل
بشرط التحيين وفي جميع الحاالت ال يجب أن تتجاوز السن
القصوى للمترشح  04سنة وذلك طبقا لمقتضيات األمر عدد
 0400لسنة  4442المؤرخ في  00أفريل  4442المتعلق بضبط
أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين
حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو
مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين لالنتداب في القطاع
العمومي.
 يشترط وجوبا التنصيص على رمز الخطة عند التسجيل عبرالموقع الواب الرسمي لوزارة السياحة.
ستتم المناظرة على مرحلتين:
المرحلة األولى :إختبار بالملفات يتم على إثره ترتيب المترشحين
تفاضليا حسب معدل سنوات الدراسة بنجاح.
المرحلة الثانية :دعوة المترشحين في حدود  02مترشحا لكل
إختصاص يضم خطة واحدة وفي حدود  02مترشحا
لالختصاصات المتضمنة ألكثر من خطة إلجراء إختبارات كتابية
في شكل أسئلة متعددة الخيارات )(QCM

 استمارة ترشح يتم تعميرها وسحبها منموقع التسجيل عن بعد على الموقع
التالي:

)) www.tourisme.gov.tn
 -نسخة من بطـاقة التعريـف الوطنيـة.

-

-

سيـرة ذاتيـة.
نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة
بالنسبة إلى الشهائد األجنبيـة
والشهائد المسلمة من مؤسسات
التعليم العالي الخاصة بنسخة من
شهـادة المعـادلة.
نسخ من بطاقة األعداد لسنوات
الدراسة بنجاح
شهادة ترسيم بصفة طالب شغل
مسلمة من قبل مكتـب التشغيـل
والعمل المستقل لم يمض على تاريخ
تسليمها أكثر من ثـالثة أشهر في
تاريـخ ختـم الترشحات.

 ظرفان خالصي معلوم البريد يحمالنالعنوان الشخصي للمترشح.

يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم مناظرة خارجية بالملفات وباإلختبارات لفائدة طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل النتداب 3
متصرفين للعمل باإلدارات المركزية وفقـا للبيانات التالية:
الخطة

مكان العمل

الرمز

عدد الخطط

G

1

H

1

اإلختصاصات المطلوبة

شهادة األستاذية أو اإلجازة أو
شهادة معادلة لهما في
إختصاص علوم اإلعالم
واالتصال

متصرف

المقر

اإلجتماعي

I

1

شهادة األستاذية أو اإلجازة أو
شهادة معادلة لهما في
إختصاص اللغة واآلداب
والحضارة الروسية

شهادة األستاذية أو اإلجازة أو
شهادة معادلة لهما في
إختصاص اللغة واآلداب
و الحضارة الصينية

شروط المشاركة
السن القصوى :يجب أن ال يتجاوز سن المترشح للمناظرة المذكورة
أربعين ( )04سنة على أقصى تقدير في غرة جانفي  .4400وفي
حال تجاوز المترشح لسن  04سنة يتم احتساب السن القصوى ابتداء
من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان
طالب شغل أو تربص تأهيل للحياة المهنية بالنسبة للمناظرات التي
تفتح خالل الخمس سنـوات التي تلي سنة التسجيل بشرط التحيين وفي
جميع الحاالت ال يجب أن تتجاوز السن القصوى للمترشح  04سنة
وذلك طبقا لمقتضيات األمر عدد  0400لسنة  4442المؤرخ في
 00أفريل  4442المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى
وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة
في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين
لالنتداب في القطاع العمومي.
 يشترط وجوبا التنصيص على رمز الخطة عند التسجيل عبر الموقعالواب الرسمي لوزارة السياحة.
ستتم المناظرة على مرحلتين:
المرحلة األولى :إختبار بالملفات يتم على إثره ترتيب المترشحين
تفاضليا حسب معدل سنوات الدراسة بنجاح.
المرحلة الثانية :دعوة المترشحين في حدود  02مترشحا لكل
إختصاص إلجراء إختبار كتابي مشفوع بإختبار شفاهي.

الوثائق المطلوبة
 استمارة ترشح يتم تعميرها وسحبهامن موقع التسجيل عن بعد على الموقع
التالي:

))www.tourisme.gov.tn
-

-

نسخة من بطـاقة التعريـف الوطنيـة.
سيـرة ذاتيـة.
نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة
بالنسبة إلى الشهائد األجنبيـة
والشهائد المسلمة من مؤسسات
التعليم العالي الخاصة بنسخة من
شهـادة المعـادلة.
نسخ من بطاقات األعداد لسنوات
الدراسة بنجاح
شهادة ترسيم بصفة طالب شغل
مسلمة من قبل مكتـب التشغيـل
والعمل المستقل لم يمض على تاريخ
تسليمها أكثر من ثـالثة أشهر في
تاريـخ ختـم الترشحات.

 ظرفان خالصي معلوم البريد يحمالنالعنوان الشخصي للمترشح.

يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم مناظرة خارجية بالملفات وباإلختبارات لفائدة طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل
المستقل النتداب  81محلل في اإلعالمية للعمل باإلدارة المركزية وفقـا للبيانات التالية:
الخطة

محلل

مكان العمل

المقر

اإلجتماعي

الرمز

عدد
الخطط

J

1

اإلختصاصات المطلوبة

شروط المشاركة

السن القصوى :يجب أن ال يتجاوز سن المترشح للمناظرة
المذكورة أربعين ( )04سنة على أقصى تقدير في غرة
جانفي  .4400وفي حال تجاوز المترشح لسن  04سنة يتم
احتساب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح
بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل أو
تربص تأهيل للحياة المهنية بالنسبة للمناظرات التي تفتح
خالل الخمس سنـوات التي تلي سنة التسجيل بشرط التحيين
وفي جميع الحاالت ال يجب أن تتجاوز السن القصوى
للمترشح  04سنة وذلك طبقا لمقتضيات األمر عدد 0400
لسنة  4442المؤرخ في  00أفريل  4442المتعلق بضبط
أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها
شهادة األستاذية أو اإلجازة أو
لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات
شهادة معادلة لهما في
إختصاص إعالمية التصرف الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين لالنتداب
في القطاع العمومي.
 يشترط وجوبا التنصيص على رمز الخطة عند التسجيلعبر موقع الواب الرسمي لوزارة السياحة.
ستتم المناظرة على مرحلتين:
المرحلة األولى :إختبار بالملفات يتم على إثره ترتيب
المترشحين تفاضليا حسب معدل سنوات الدراسة بنجاح .
المرحلة الثانية :دعوة المترشحين في حدود  02مترشحا
إلجراء إختبارات كتابية في شكل أسئلة متعددة الخيارات
)(QCM

الوثائق المطلوبة
 استمارة ترشح يتم تعميرها وسحبها منموقع التسجيل عن بعد على الموقع التالي:

)) www.tourisme.gov.tn
 نسخة من بطـاقة التعريـفالوطنيـة.
 سيـرة ذاتيـة. نسخة من الشهادة العلمية مصحوبةبالنسبة إلى الشهائد األجنبيـة
والشهائد المسلمة من مؤسسات
التعليم العالي الخاصة بنسخة من
شهـادة المعـادلة.
 نسخ من بطاقات األعداد لسنواتالدراسة بنجاح
 شهادة ترسيم بصفة طالب شغلمسلمة من قبل مكتـب التشغيـل
والعمل المستقل لم يمض على
تاريخ تسليمها أكثر من ثـالثة أشهر
في تاريـخ ختـم الترشحات.
 ظرفان خالصي معلوم البريد يحمالنالعنوان الشخصي للمترشح.

يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم مناظرة خارجية بالملفات وباإلختبارات لفائدة طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل النتداب 18

تقنيين ساميين للعمل باإلدارات المركزية والمندوبيات الجهوية للسياحة وفقـا للبيانات التالية:
الخطة

مكان العمل

المقر

اإلجتماعي

تقني
سامي

الرمز

عدد الخطط

K

1

L

1

M

1

المقر

شهادة تقني سامي أو شهادة
معادلة لها في إختصاص
السوائل ()FLUIDE

3

اإلجتماعي

المندوبيات
الجهوية
للسياحة
التالية:
 القيروان جربة قابس -طبرقة

اإلختصاصات المطلوبة
شهادة تقني سامي أو شهادة
معادلة لها في إختصاص
إعالمية التصرف
شهادة تقني سامي أو شهادة
معادلة لها في إختصاص
هندسة مدنية

شهادة تقني سامي أو شهادة
معادلة لها في إختصاص
المحاسبة والمالية.

N

4

شروط المشاركة

الوثائق المطلوبة

السن القصوى :يجب أن ال يتجاوز سن المترشح للمناظرة
المذكورة أربعين ( )04سنة على أقصى تقدير في غرة جانفي
 .4400وفي حال تجاوز المترشح لسن  04سنة يتم احتساب
السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل
والعمل المستقل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيل للحياة
المهنية بالنسبة للمناظرات التي تفتح خالل الخمس سنـوات
التي تلي سنة التسجيل بشرط التحيين وفي جميع الحاالت ال
يجب أن تتجاوز السن القصوى للمترشح  04سنة وذلك طبقا
لمقتضيات األمر عدد  0400لسنة  4442المؤرخ في  00أفريل
 4442المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى
وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من
المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى
مراحل التكوين لالنتداب في القطاع العمومي.
 يشترط وجوبا التنصيص على رمز الخطة عند التسجيل عبرموقع الواب الرسمي لوزارة السياحة.
 ستتم المناظرة على مرحلتين:المرحلة األولى :إختبار بالملفات يتم على إثره ترتيب
المترشحين تفاضليا حسب معدل سنوات الدراسة بنجاح.
 -المرحلة الثانية :دعوة المترشحين في حدود  02مترشحا لكل

 استمارة ترشح يتم تعميرهاوسحبها من موقع التسجيل عن بعد
على الموقع التالي:
)) www.tourisme.gov.tn
 نسخة من بطـاقة التعريـفالوطنيـة.
 سيـرة ذاتيـة. نسخة من الشهادة العلميةمصحوبة بالنسبة إلى الشهائد
األجنبيـة والشهائد المسلمة من
مؤسسات التعليم العالي الخاصة
بنسخة من شهـادة المعـادلة.
 نسخة من بطاقة األعداد لسنةالتخرج
 شهادة ترسيم بصفة طالب شغلمسلمة من قبل مكتـب التشغيـل
والعمل المستقل لم يمض على
تاريخ تسليمها أكثر من ثـالثة
أشهر في تاريـخ ختـم الترشحات.

إختصاص يضم خطة واحدة وفي حدود  02مترشحا  -ظرفان خالصي معلوم البريد يحمالن

لالختصاصات المتضمنة ألكثر من خطة إلجراء إختبارات كتابية
في شكل أسئلة متعددة الخيارات )(QCM

 تسند األولوية في إختيار مركز العمل حسب الترتيبالتفاضلي للناجحين.

العنوان الشخصي للمترشح.

يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم مناظرة خارجية بالملفات وباإلختبارات لفائدة طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل
المستقل النتداب  6أعوان إستقبال للعمل بالمندوبيات الجهوية للسياحة وفقـا للبيانات التالية:
الخطة

مكان العمل

الرمز

عدد الخطط

اإلختصاصات المطلوبة

الوثائق المطلوبة

شروط المشاركة

 استمارة ترشح يتم تعميرها وسحبها منموقع التسجيل عن بعد على الموقع التالي:

السن القصوى :يجب أن ال يتجاوز سن
المترشح للمناظرة المذكورة خمس وثالثون )) www.tourisme.gov.tn
( )04سنة على أقصى تقدير في غرة جانفي  -نسخة من بطـاقة التعريـف الوطنيـة.
 .4400وفي حال تجاوز المترشح لسن  04سنة يتم  -سيـرة ذاتيـة.

المندوبيات
الجهوية
للسياحة
عون
التالية:
إستقبال
 المنستيرصنف
 قبليأول
 المهدية سوسة -تطاوين

O

6

احتساب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل  -نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة
المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان
بالنسبة إلى الشهائد األجنبيـة والشهائد
طالب شغل أو تربص تأهيل للحياة المهنية بالنسبة
المسلمة من مؤسسات التعليم العالي
للمناظرات التي تفتح خالل الخمس سنـوات التي تلي
الخاصة بنسخة من شهـادة المعـادلة.
سنة التسجيل بشرط التحيين وفي جميع الحاالت ال  -شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمة
يجب أن تتجاوز السن القصوى للمترشح  04سنة.
من قبل مكتـب التشغيـل والعمل
شهادة مؤهل تقني مهني  -يشترط وجوبا التنصيص على رمز الخطة
المستقل لم يمض على تاريخ تسليمها
( )BTPأو شهادة معادلة لها
أكثر من ثـالثة أشهر في تاريـخ ختـم
عند التسجيل عبر موقع الواب الرسمي
في إختصاص اإلستقبال
الترشحات.
لوزارة السياحة.
على  -ظرفان خالصي معلوم البريد يحمالن العنوان
الشخصي للمترشح.

طريقة إجراء المناظرة :ستتم المناظرة
مرحلتين
المرحلة األولى :إجراء إختبارات كتابية في شكل
أسئلة متعددة الخيارات (.(QCM
المرحلة الثانية :دعوة  02مترشحا حسب األفضلية
في الترتيب إلجراء إختبار شفاهي.

 تسند األولوية في إختيار مركز العمل حسبالترتيب التفاضلي للناجحين.

يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم مناظرة خارجية بالملفات وباإلختبارات لفائدة طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل
المستقل النتداب  6أعوان حراسة للعمل بمراكز ومدارس التكوين السياحي وفقـا للبيانات التالية:
مكان العمل

الخطة

الرمز

عدد
الخطط

اإلختصاصات المطلوبة

شروط المشاركة

الوثائق المطلوبة

السن القصوى :يجب أن ال يتجاوز سن المترشح  -استمارة ترشح يتم تعميرها وسحبها من
موقع التسجيل عن بعد على الموقع التالي:

مراكز ومدارس
التكوين السياحي
التالية:
عون
حراسة

-

المنستير
الحمامات
عين دراهم
توزر

 -سوسة القنطاوي

P

6

للمناظرة المذكورة خمس وثالثون ( )04سنة على
أقصى تقدير في غرة جانفي  .4400وفي حال تجاوز
المترشح لسن  04سنة يتم احتساب السن القصوى ابتداء
من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل
المستقل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيل للحياة
المهنية بالنسبة للمناظرات التي تفتح خالل الخمس
سنـوات التي تلي سنة التسجيل بشرط التحيين وفي جميع
الحاالت ال يجب أن تتجاوز السن القصوى للمترشح 04
سنة
مستوى السنة السادسة
 يجب أن يكون المترشح من جنس الذكورمن التعليم األساسي أو ما
 يشترط وجوبا التنصيص على رمز الخطة عنديعادلها
التسجيل عبر موقع الواب الرسمي لوزارة السياحة.
 طريقة إجراء المناظرة :ستتم المناظرة على ظرفان خالصي معلوم البريد يحمالن العنوانمرحلتين:
الشخصي للمترشح.
المرحلة األولى :بالملفات
المرحلة الثانية  :دعوة المترشحين الذين قبلت ملفاتهم
إلجراء إختبار تقني نفسي
 عرض الناجحين على الفحص الطبي من قبل طبيبالديوان.
 تسند األولوية في إختيار مركز العمل حسب الترتيبالتفاضلي للناجحين.

)) www.tourisme.gov.tn
 نسخة من بطـاقة التعريـف الوطنيـة. سيـرة ذاتيـة. نسخة من بطاقة عدد ( 3إجبارية) نسخة من الشهادة المدرسية شهادة تثبت أن المترشح قد سوىوضعيته إزاء الخدمة العسكرية
 شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمةمن قبل مكتـب التشغيـل والعمل
المستقل لم يمض على تاريخ تسليمها
أكثر من ثـالثة أشهر في تاريـخ ختـم
الترشحات.

يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم مناظرة خارجية بالملفات وباإلختبارات لفائدة طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل
المستقل النتداب عدد  80عون فني في الصيانة للعمل بمراكز ومدارس التكوين السياحي وفقـا للبيانات التالية:
الخطة

مكان العمل

عون فني

مراكز ومدارس
التكوين السياحي
التالية:

الرمز

عدد
الخطط

اإلختصاصات المطلوبة

شروط المشاركة

الوثائق المطلوبة

السن القصوى :يجب أن ال يتجاوز سن المترشح  -استمارة ترشح يتم تعميرها وسحبها من
موقع التسجيل عن بعد على الموقع
للمناظرة المذكورة خمس وثالثون ( )04سنة على
التالي:

مسؤول
عن
الصيانة

 سوسة القنطاوي -عين دراهم

Q

0

شهادة مؤهل تقني مهني
أحد
في
()BTP
االختصاصات التالية:
التجهيزات
 صيانةالكهربائية الصناعية
 الصيانة الصناعية صيانة كهرباء المطبخوالتنظيف

أقصى تقدير في غرة جانفي  .4400وفي حال
تجاوز المترشح لسن  04سنة يتم احتساب السن
القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب
التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب شغل أو
تربص تأهيل للحياة المهنية بالنسبة للمناظرات التي
تفتح خالل الخمس سنـوات التي تلي سنة التسجيل
بشرط التحيين وفي جميع الحاالت ال يجب أن
تتجاوز السن القصوى للمترشح  04سنة
 يشترط وجوبا التنصيص على رمز الخطة عندالتسجيل عبر موقع الواب الرسمي لوزارة السياحة.
طريقة إجراء المناظرة :ستتم المناظرة عن طريق
إجراء إختبارات كتابية في شكل أسئلة متعددة
الخيارات ((QCM
 تسند األولوية في إختيار مركز العمل حسبالترتيب التفاضلي للناجحين.

)) www.tourisme.gov.tn
 نسخة من بطـاقة التعريـف الوطنيـة. سيـرة ذاتيـة. نسخة من الشهادة العلمية مصحوبةبالنسبة إلى الشهائد األجنبيـة
والشهائد المسلمة من مؤسسات
التعليم العالي الخاصة بنسخة من
شهـادة المعـادلة.
 شهادة ترسيم بصفة طالب شغلمسلمة من قبل مكتـب التشغيـل
والعمل المستقل لم يمض على تاريخ
تسليمها أكثر من ثـالثة أشهر في
تاريـخ ختـم الترشحات.
 ظرفان خالصي معلوم البريد يحمالنالعنوان الشخصي للمترشح.

يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم مناظرة خارجية بالملفات وباإلختبارات لفائدة طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل
المستقل النتداب مساعد طباخ ووكيل خزانة ثياب للعمل بمراكز ومدارس التكوين السياحي وفقـا للبيانات التالية:
الخطة

مكان العمل

الرمز

مساعد
طباخ

المدرسة
السياحية بعين
دراهم

R

وكيل
خزانة ثياب

مركز التكوين
السياحي
بالحمامات

S

عدد
الخطط

1

1

اإلختصاصات المطلوبة

شروط المشاركة

السن القصوى :يجب أن ال يتجاوز سن المترشح
للمناظرة المذكورة خمس وثالثون ( )04سنة على
شهادة كفاءة مهنية ( )CAPأقصى تقدير في غرة جانفي  .4400وفي حال تجاوز
في إختصاص مطبخ وحانة المترشح لسن  04سنة يتم احتساب السن القصوى
أو مطبخ ومرطبات
ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل
المستقل بعنوان طالب شغل أو تربص تأهيل للحياة
المهنية بالنسبة للمناظرات التي تفتح خالل الخمس
سنـوات التي تلي سنة التسجيل بشرط التحيين وفي
جميع الحاالت ال يجب أن تتجاوز السن القصوى
للمترشح  04سنة
 يشترط وجوبا التنصيص على رمز الخطة عندالتسجيل عبر موقع الرسمي لوزارة السياحة.
ستتم المناظرة على
طريقة إجراء المناظرة:
مرحلتين:
شهادة كفاءة مهنية ()CAP
المرحلة األولى :بالملفات
في إختصاص طوابق
المرحلة الثانية :دعوة المترشحين الذين قبلت ملفاتهم
إلجراء إختبارات كتابية في شكل أسئلة متعددة
الخيارات ((QCM

الوثائق المطلوبة
استمارة ترشح يتم تعميرها وسحبها من
موقع التسجيل عن بعد على الموقع
التالي)www.tourisme.gov.tn) :

-

نسخة من بطـاقة التعريـف الوطنيـة.
سيـرة ذاتيـة.
نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة
بالنسبة إلى الشهائد األجنبيـة
والشهائد المسلمة من مؤسسات
التعليم العالي الخاصة بنسخة من
شهـادة المعـادلة.
شهادة ترسيم بصفة طالب شغل
مسلمة من قبل مكتـب التشغيـل
والعمل المستقل لم يمض على تاريخ
تسليمها أكثر من ثـالثة أشهر في
تاريـخ ختـم الترشحات.

-

ظرفان خالصي معلوم البريد يحمالن

-

العنوان الشخصي للمترشح.

يعتزم الديوان الوطني التونسي للسياحة تنظيم مناظرة خارجية بالملفات وباإلختبارات لفائدة طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل النتداب
 83أعوان للعمل بمراكز ومدارس التكوين السياحي وفقـا للبيانات التالية:
الخطة

مكان العمل

الرمز

عدد
الخطط

اإلختصاصات المطلوبة

شروط المشاركة

الوثائق المطلوبة

السن القصوى :يجب أن ال يتجاوز سن المترشح  -استمارة ترشح يتم تعميرها وسحبها من
موقع التسجيل عن بعد على الموقع التالي:

المدرسة
أمين مخزن السياحية بتوزر

T

1

عون
تنظيف

مركز التكوين
السياحي بجربة

U

1

عون متعدد
الخدمات

المدرسة
السياحية
بالمنستير

V

1

للمناظرة المذكورة خمس وثالثون ( )04سنة
مستوى سنة تاسعة أساسي أو
على أقصى تقدير في غرة جانفي  .4400وفي
ما يعادلها
حال تجاوز المترشح لسن  04سنة يتم احتساب
السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح
بمكتب التشغيل والعمل المستقل بعنوان طالب
شغل أو تربص تأهيل للحياة المهنية بالنسبة
مستوى سنة سادسة من التعليم للمناظرات التي تفتح خالل الخمس سنـوات التي
تلي سنة التسجيل بشرط التحيين وفي جميع
األساسي أو ما يعادلها
الحاالت ال يجب أن تتجاوز السن القصوى
للمترشح  04سنة.
 يشترط وجوبا التنصيص على رمز الخطة عندالتسجيل عبر موقع الرسمي لوزارة السياحة.
طريقة إجراء المناظرة :ستتم المناظرة على
مرحلتين:
المرحلة األولى :بالملفات
مستوى سنة سادسة من التعليم
المرحلة الثانية :دعوة المترشحين الذين قبلت
األساسي أو ما يعادلها
ملفاتهم إلجراء إختبار تقني نفسي.

)) www.tourisme.gov.tn
 نسخة من بطـاقة التعريـف الوطنيـة. سيـرة ذاتيـة. نسخة من الشهادة المدرسية شهادة ترسيم بصفة طالب شغل مسلمةمن قبل مكتـب التشغيـل والعمل
المستقل لم يمض على تاريخ تسليمها
أكثر من ثـالثة أشهر في تاريـخ ختـم
الترشحات.
 ظرفان خالصي معلوم البريد يحمالنالعنوان الشخصي للمترشح.

طريقة تقديم ملفات الترشح:
-

ترسل ملفات الترشح في ظرف مغلق عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع إلى الديوان الوطني التونسي للسياحة على العنوان التالي:
( 1شارع محمد الخامس –  1881تونس) ويكتب عليه " ال يفتح مناظرة خارجية بعنوان سنة  " 3102مع ذكر رمز االختصاص

 يرفض وجوبا كل مطلب يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ،ويكون ختم البريد دليال على معرفة تاريخ اإلرسال. حدد آخر أجل لقبول الترشحات ليوم  14أكتوبر  0814على الساعة .11:88 كل وثيقة يتم إضافتها بعد تاريخ ختم الترشحات ال يتم أخذها بعين االعتبار باستثناء حاالت إستكمال الوثائق بعد فرز الترشحات. إن المترشح مسؤول عن المعطيات التي يدرجها باستمارة الترشح والتي يتم اعتمادها في تقييم ملفه. يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من المشاركة في المناظرة وفي صورة اكتشاف المغالطة بعد عملية االنتداب فإنه يتم عزله عنالوظيف.
 ال يمكن الترشح إال في اختصاص واحد وكل مخالف لهذا المبدأ يتم إلغاء جميع ترشحاته. يكون المترشح مؤهل للعمل بكامل تراب الجمهورية. -في صورة التساوي في نتائج اإلختبارات يتم إختيار المترشح األكبر سنا.

