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 اإلدارات الجهوية كما هو مبين بالجدول التالي:بعض للعمل ب بصفة متعاقدين في اإلتصاالت سامي تقني 20  تعتـزم الشركة الوطنية لالتصاالت "اتصـاالت تونس" انتداب      
 

تاريخ غلق  قائمة 
 الترشح

 شروط المشاركة
 عدد

 الخطط المعروضة
 مـقـر التعيين

ختصاص إلا
 المطلوب

 الخطة المعروضة الشهادة المطلوبة

 2018أفريل  22

المترشح  أن يكون
 على متحصال

 الشهادة
  و اإلختصاص 

 ينالمطلوب

 بباجةاإلدارة الجهوية  01

تصاالت إلا  

الشهادة الوطنية لإلجازة 
 التطبيقية أو االساسية

تصاالتإلفي ا   
 )نظام أمد(

في  سامي تقني
تصاالتإلا  

 ببن عروساإلدارة الجهوية  01

 ببنزرتاإلدارة الجهوية  01

 بقفصةاإلدارة الجهوية  01
  بجندوبةاإلدارة الجهوية  01

 بالقصريناإلدارة الجهوية  01

 بالكافاإلدارة الجهوية  01

 بالمهديةاإلدارة الجهوية  01
 بمنوبة الجهويةاإلدارة  01
 بسيدي بوزيد اإلدارة الجهوية 01
 بتطاوين اإلدارة الجهوية 01
 بتوزر اإلدارة الجهوية 01
 بزغوان اإلدارة الجهوية 01
 اإلدارة الجهوية بتونس 02
 اإلدارة الجهوية بسوسة 01
 اإلدارة الجهوية بمدنين 01
 اإلدارة الجهوية بالمنستير 01
 اإلدارة الجهوية بنابل 01

 اإلدارة الجهوية بصفاقس 01
 
 
 
 
 



 الترشح للمناظرة :  يتم عن  طريق  التسجيل بالمنظومة عبر موقع الواب إلتصاالت تونس
التأكد من ( إلدراج المعلومات المطلوبة باستمارة الترشح و www.tunisietelecom.tn) تونسإلتصاالت  الوابوالذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة النفاذ الى موقع   يجب على كل من يرغب في الترشح ✓

 ويتحصل لقاء ذلك على رقم تسجيل في الغرض. (Validationإجراء عملية المصادقة )

 (. Imprim Ecran)ال يمكن قبول استمارة طباعة الشاشة  الطلب عند بملفه إلرفاقها بها واإلحتفاظ الترشحات ختم تاريخ قبل الترشح طلباستمارة م بطباعة حالمتر ش يقوم ✓

ة من للتثب ت مدعو مترشح كل   ✓ حمال المعلومات ودق ة البيانات صح   . ملفه تقييم عنداعتمادها  يتم والتي اإلستمارة بهذه يدرجها التي المعطيات عن مسؤول وهو بالمنظومة تسجيله عند لترشح ا بإستمارة بها صر 

 .ال يمكن الترشح اال لمقر تعيين واحد ✓

 صيغة إجراء المناظرة مالحظات هامة
 

 وجوبا كل مطلب ترشح لم يتم تسجيله عبر الموقع االلكتروني التصاالت تونس يرفض (1
  www.tunisietelecom.tn 

 
 هذا صدور قبلالوطنية لالتصاالت  الشركة على الواردة والمطالب الملفات االعتبار بعين تؤخذ ال (2

 أو الشروطاحترام  عدم صورة في أو سابقاها إلي المشاربرقية لل المترشح  تسل م قبل أو البالغ
 .البالغب عليها المنصوص المتطل بات

 
البريد أو ختم   مكتب ختم ذلك في ويعتمد ،برقيةبال المحد د التاريخ بعديرد  ملف كل وجوبا رفضي (3

 كتابة إدارة الحركية و االنتدابات.
 
و التي يتم اعتمادها في تقييم  التي يدرجها باستمارة الترشح المعطياتكل مترشح مسؤول عن  (4

ملفه، لذا فإنه يلغى بصفة نهائية و بدون أي إمكانية للمراجعة كل ترشح يتبين فيه عدم توافق 
 بين المعطيات المدرجة ضمن إستمارة الترشح و الوثائق المدعمة للملف.

 

المعني بصفة نهائية و بدون أي إمكانية  ترشحيترتب عن كل تصريح مغالط إلغاء ملف  (5
للمراجعة و في صورة اكتشاف المغالطة بعد االنتداب يتم قطع العالقة الشغلية مع احتفاظ 

 المؤسسة بحقها في التتبع قضائيا.
 

 .ألشفاهي و الفحص الطبي  إجابة بعدم قبوله االختباريعتبر عدم استدعاء كل مترشح إلجراء  (6
 

 في نفس الوقت. تعيينمقر ر من اليمكن الترشح ألكث (7
 

بالموقع االلكتروني التصاالت تونس  للمناظرة النهائيةيقع االعالن عن النتائج  (8
 www.tunisietelecom.tn. 

 

لي الترتيب يتم (1 مجموع ملف  وفق تفاضليا التعيين،ترتيبا جهات حسب للمناظرة للمترشحين األو 
نقطة من العدد الجـملي  40والذي يمثل   المناظرة في التسجيل عند عليه المتحصلالمترشح 

 : المقاييس التالية باعتماد  للمناظرة
 

تتضمن بطاقة أعداد سنة التخرج المعدل العام لسنة التخرج على  يجب أن: التخرجعدل م ✓
و تعتبر ملغاة كل بطاقة أعداد ال تتضمن المعدل العام كما  ((X/20 20شكل عدد على 

 .(X/20)أي على شكل هو مبين أعاله 
 ، سن المترشح الحالي ✓
 سن المترشح عند التخرج. ✓
 معدل الباكالوريا ✓

 

ة المترشحين المرتبين األوائل، عن طريق برقية ترسل إلى عناوينهم المسجلة باستمارة دعو تمت (2
نة الوثائق لتقديمالترشح  إما عن طريق البريد أو  غضون سبعة أيام مفتوحةفي  للملف المكو 

نة البيانات مع ومقارنتها فيها للتثب تمباشرة لدى كتابة إدارة الحركية و اإلنتدابات،   المضم 
 .الترشح بإستمارة

 الذين تلقوا برقيات دون سواهم . المترشحين طرف من الملفات تقديم يتم   (3
 

 . الشفاهية اإلختباراتإلجراء  المقبولة الملفات أصحاب المترشحين دعوة يتم (4
 
ختبار شفاهي وذلك لتقييم معارفهم و مدى مالءمتهم للخطة المعروضة إيخضع المقبولين أوليا إلى  (5

 نقطة من العدد الجملي للمناظرة. 60ويمثل العدد المسند لهذا االختبار 
 
 ترتيب المترشحين المقبولين نهائيا في حدود عدد الخطط يتم الشفاهي بعد اإلنتهاء من اإلختبار (6

المعروضة للتناظر باإلعتماد على العدد الجملي للمناظرة المتحصل عليه والمتمثل في مجموع العدد 
 .المسند لملف الترشح وعدد اإلختبار

 

 ويقع الواب موقع عبر للمناظرة النهائيّة بالنتائج التصريحوطنية لالتصاالت ال الشركة تتولّى (7
 الذهنيّة المؤهالت توفرمن   للتثبّت الطبّي الفحص إلجراءو  ملفاتهمالستكمال  الناجحيناستدعاء 
تمثل نتيجة هذا الفحص الطبّي و المترشحه أجل من سينتدب الذي العمل لطبيعة  المفروضة والبدنيّة

 .شرطا أساسيّا في القبول النهائي من عدمه

 

http://www.tunisietelecom.tn/


 

Technicien Supérieur en Télécommunications _ Directions Régionales 

 

Mission : 

Au sein des Directions Régionales, Vous serez chargé d’assurer l’ensemble des activités de supervision et de support technique des réseaux, PFS, SI & 

services, ainsi que celles relatives aux diagnostics techniques des problèmes clients. 
 

Profil recherché :  

Licence appliquée ou fondamentale en Télécommunications (LMD). 

 

Compétences Techniques: 

Réseaux transmission : Topologie et différentes technologies ; 

Réseau Mobile : Topologie, Générations et Technologies ; 

Couches Réseaux : Maitrise Protocole IP routage, switching… 

Développement informatique : maitrise d'un langage. 
 

Compétences Personnelles : 

 Communication, confiance et contrôle de soi; 

Capacité d'analyse et de synthèse ; 

Motivation/Poste/Entreprise ; 

Esprit d'équipe. 

 


