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زم الي  تعت يم الع ي وزارة التعل ث العلم ات اإلد(و البح ة للدراس ارة العام
ة تح  )التكنولوجي تثنائيةف اظرة اس ي من وجيين ف داب التكنول اد  النت واد االقتص م
ة والهند  والتصرف ة       واإلعالمي ة والهندسة المدني ة والهندسة الميكانيكي سة الكهربائي

ى  وهندسة األساليب، و ا المتخصصة     الخاصة بالمحرزين عل شهادة الدراسات العلي
)CESS( و تشتمل هذه المناظرة على إختبارات شفاهية فقط  . دون سواهم)درس 

 .)عرض و مناقشة للملف العلمي+  في اختصاص المترشح
، أن يبادر و يرغب في المشارآةفيه الشروط القانونية على آل من تتوفر ف

 مفوض عن طريق وآيلبتقديم ملفه بصفة شخصية مباشرة أو إذا تعذر عليه ذلك 
، المادة اإلختيارية المترشح لها اإلختصاص و مادة لغرض يقع التنصيص فيه علىل
تتوزع وثائق و آخر علميا  اإداري ملفا ،، وجوبالهذه المناظرةيتضمن ملف الترشح و

 :آل منهما آاآلتي
  

 :يشتمل الملف اإلداري على الوثائق التالية
  

مطبوعتان تسحبان من اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية أو من أحد المعاهد  -1
  :بـوالمتعلقة   www.mes.tnالعليا للدراسات التكنولوجية أو من موقع واب الوزارة 

  مطلب ترشح لالنتداب برتبة تكنولوجي، -            
  . بطاقة اختيارات لمراآز التعيين برتبة تكنولوجي -            

  شمسيتان للمترشح،) 02(صورتان  -2
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، -3
نسخة من آل الشهادات العلمية المتحصل عليها بما في ذلك شهادة البكالوريا  -4
 ،)فقة بنسخة من قرار المعادلة عند االقتضاءمر(
الوصول مع اإلعالم بالبلوغ  امعلوم البريد مضمون اخالص انفظر) 02( -5
 ،ا من الحجم الكبيرمالعـنوان الكامل للمترشح واحد منه نحمالي

مطبوعتان لإلعالم بالبلوغ ) 02( مطبوعتان لرسالة مضمونة الوصول و) 02( -6
  .د، يتم تعميرها من قبل المترشحتسحب من مصالح البري



دينارا باسم  )20(األصل من شهادة في إصدار حوالة بريدية بمبلغ عشرين  -7
-3060محتسب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس الحساب الجاري رقم 

76.  
 نسخةمع  الحالّية ة اإلداريةرتبالتسمية في النسخة مطابقة لألصل من قرار  -8

بالنسبة للمترشحين  حالة إدارية صل من القرار المتعلق بضبط آخرمطابقة لأل
 .المنتمين للوظيفة العمومية

لم يمض على تاريخ ) األصل(سجل السوابق العدلية  نظير من 3بطاقة عدد  -9
 أآثر من سنة، اتسليمه

 ماوالدة من دفاتر الحالة المدنية لم يمض على تاريخ تسليمه )02(ا مضمون -10
 أآثر من سنة،

ثالثة أشهر، تنّص على أن  أآثر من على تاريخ تسليمها لم يمضشهادة طبية  -11
بكامل  مهامه المترشح تتوفر فيه المؤهالت البدنية والذهنية المفروضة ليمارس

 .تراب الجمهورية
 

  :يشتمل الملف العلمي على الوثائق التالية
  

بنسخة مرفقة (مطابقة لألصل  ة منهانسخنسخ من الشهادات العلمية  )03( ثالث -1
  ،)عند االقتضاء قرار المعادلةمن 

  نسخ من السيرة الذاتية المفصلة للمترشح، )03(ثالث  -2
  نسخ من قائمة في أشغال ومنشورات المترشح، )03(ثالث  -3
  نسخ من تقرير مفصل حول أنشطة المترشح، )03(ثالث  -4
  يداغوجية للمترشح،نسخ من آل اإلنتاجات الب )03(ثالث  -5
نسخ من آل المستندات المتعلقة بمشارآة المترشح في إنجاز  )03(ثالث -6

  المشاريع الصناعية، أو في تسجيل براءات االختراع أو الخبرات،
نسخ من الشهادات التي تبين الخبرة العلمية للمترشح والتربصات  )03(ثالث -7

  .التي قام بها
ة ختم مكتبدسة ابالمطة الخامسة والمطة الس الوثائق الواردةيجب أن تحمل و

  .وبدونها ال يتّم اعتمادها من قبل لجنة االنتداب المؤسسة التي يوجد بها المستند
المترشح أو من ينوبه اإلمضاء في سجل الترشحات الذي سيفتح على و  

العليا للدراسات  إدارة المعاهد-العامة للدراسات التكنولوجية  باإلدارةللغرض 
  .)رادس المدينة تونس 2098نهج القدس (  -تكنولوجيةال

من  2011 أوت 17 أوت إلى يوم 11 من يومتقديم الملفات  تاريخ وحدد 
  .الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا



رار     ى الق الع عل ن اإلط نظم اويمك واد   لم اص والم واد اإلختص ة م لقائم
اظرة  يم المن ب تنظ ة وتراتي ىاإلختياري ع  عل وزارة موق . www.mes.tnواب ال

ا     يمكن مزيد من اإلرشادات الللحصول على و د العلي إدارة المعاه االتصال مباشرة ب
ة     ة للدراسات التكنولوجي  2098نهج القدس   : للدراسات التكنولوجية باإلدارة العام

  .105: المرآز   71 461.700/  71 460.700 :رادس المدينة أو عن طريق الهاتف 
ين   ستثنائية ثانية النتداب التكنولوجيين اتعمل الوزارة على فتح مناظرة  من ب

حين  ى  المترش رزين عل ة    المح ا المتخصص ات العلي هادة الدراس دون  )CESS(ش
 .2011قبل موفى سنة  سواهم


